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ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ 
1967 ವರ್ಸಾ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಎಸ್.ಕೆ. ಪಾಟಿಲಾವಿರೋಧ್ ಲೋಕ್ಸಭಾ 

ಚುನಾವಣ್ ರುುಜ್ಞಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ “ಅಳಿಲ ಸೇವೆ' ದಿಲ್ಲಿ. ಚುನಾವಣ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 

ತಾಣೆ ಮ್ಹಜ್ಕಾ ಆವಯ್ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೂರ್ಣ್ಥರಾನ್ ತಾಚ್ಕಾ ಗೊಪಾಂತ್ ಘೆತ್ಲೊ. 

ತ್ಕಾ ದೀಸ್ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ಪರ್ಯಾಂತ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಂತ್ ಜಾಯ್ಕೆಂ ಉದಾಕ್ ವ್ಹಾಳ್ಳಾಂ. ಹ್ಕಾ 

ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಂತ್ ಜೊರ್ಜಾಚ್ಯಾ ವೃಕ್ತಿತ್ವಾಚಿಂ ವಿವಿಧ್ ರೂಪಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲ್ಕಾಂತ್. ತಾಚೆಂ 

ಕಾರ್ಯಾಶೆತ್ ಢೆಲ್ಲಿಕ್ ವರ್ಗಾವಣ್ ಜಾತಚ್ ತಾಚೆ೦ ಸಮಾಜ್ವಾದಿ ಚಿ೦ತಪ್ ಆನಿ ಕಾಮ್ಗಾರ್ 

ಚಳ್ಳಳ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಮುಖಾರ್ ವ್ಹರ್ವ್ಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರೆಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಫಳಾಭರಿತ್ 

ಜಾಲಾ. 

ಜೊರ್ಜಾಚ್ಮಾ ರಾಜಕೀ ಜಿಣ್ಮೆಂತ್ ಮ್ಹಣಾ, ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಚಳ್ವಳೆಂತ್ ಮ್ಹಣಾ, ಜಾಯ್ತೆಂ 

ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಜಾಲಾಂ. ಪ್ರಚಂಡ್ ಅನ್ಟ್ಚಾರಾಂ ಮುಖಾರ್ ಧೃಡತೆನ್ ರಾಂವ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಧಯ್ರ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಮೆಚ್ಚಾಲಾಂ. ಗರಿಬ್ ಆನಿ ವಂಚಿತಾಂಥಂಯ್ ದಿಸ್ಜ೦ ಕರುಣಾಭರಿತ್ 

ರೂಪ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯುವಾವಸ್ಥಂತ್ ಭೊಗ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ ತಶೆಂ ಸಮ್ಹಾತಾ. 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಪಾರ್ ಸಂಘಟನ್ ಕುಶಲತೆನ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಕಾ ಲಾಖೊಂ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಕ್ ತಾಣೆ 

ಎಕ್ಟಟಾಚ್ಕಾ ಸುತಾನ್ ಬಾಂಧ್ಲೆ. ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಏಕ್ ಧ್ಯೇಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಮುಂಬಯ್ಚ್ಕಾ 

ಅಸಂಘಟಿತ್, ಅಸಹಾಯಕ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಥಂಯ್ ತಾಣೆ ವಿಶೇಸ್ ಲಕ್ಷ್ ದಿಲೆಂ. ಮ್ಹಾಲಕಾಂಚ್ಕಾ 

ಅಬೈಶಿ ಘಾಸಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಕ್ಮಾಂಚ್ಕಾ ಹರ್ದಾಂನಿ ಧಯ್ರಾಚಿ ಊಬ್ ಭರ್ನ್ 

ಸಮಾಜಿಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ತಾಳೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತೊ ನಿರಂತರ್ ಕರಿತ್ ಆಯ್ದಾ. 

ಮುಂಬಯ್ಚ್ಕಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಕಾಂನಿ, ಗಲ್ಲೆಂನಿ, ವೊತಾಂತ್ ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಂತ್, 

ದೀಸ್ ಯಾ ರಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ ತಾಂಚ್ಕೊ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಸಭಾ ಆಪವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ 

. ಸಂಘಟಿತ್ ಕರ್ನ್ ಮಜ್ಬೂತ್ ಯೂನಿಯನಾಂ ಘಡ್ಲ್ಲಿಂ ತಾಚೆಂ ಅತೀ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ಕೆತ್. 

'ಬೋಂಬೇ ಹೊಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್', 'ಹೊಟೆಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್", 'ಗುಮಾಸ್ತಾ 

ಯೂನಿಯನ್" ಹಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಹೊಡಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ವರ್ಗಾಚ್ಕಾ ಕಾಮ್ಲಾರಾ೦ಚಿ೦ ಸಂಘಟನಾಂ 

ತಾಣೆ ರಚುನ್ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಖಂಚೇಂಯ್ ಮುಷ್ಕರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕಾಮ್ಲಾರಾಚ್ಮಾ ಹಿತಾಚೆಂ ತೊ 

ಸದಾಂಚ್ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ತ್ವಾಲೊ. ಕಾಮ್ಲಾರಾಕ್ ಚಡ್ ಫಾಯ್ದೊ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮುಷ್ಕರ್ 

ಸುರು ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ ನಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪಯ್ಲೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಸಂಪಂದವ್ಚಿ ವಿದ್ಕಾ ತೊ ಶಿಕ್ಲಾ. ಅಶೆಂ 

ಮ್ಹಾಲಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಕ್ ಚಡ್ ಬಾಧಕ್ ಜಾಯ್ದಾಶೆಂ ತಾಣೆ ಜಾಗ್ರೂತ್ಕಾಯ್ ಘೆತ್ಲಾ. 

19175 ವರ್ಸಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿನ್ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೇಶಾಂತ್ ಹಾಡ್ಲಿ 

ತೆದ್ನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುರ್ತ್ವಾ ಸಕ್ತೆನ್ ತಿ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ದೆಂ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಧಯ್ರ್ ತಾಣೆ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಕಾ 

ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಮಾನಸಿಕ್ ಆನಿ ಶಾರೀರಿಕ್ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಚಿಂತುಂಕ್ 

ಸಾಧ್ಕ್ ನಾ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಭೊಗ್ಲಾಂ. ತಾಚ್ಕಾ ಭಾಷಣ್ಶಾಥೆಚೆರ್ ಹಾಂವ್ ಮು ಗ್ ಜಾಲಾಂ. 

ಡೊ. ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯಾ ಆನಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಹಾಂಚ್ಕಾ 

ಸಮಾಜ್ವಾದಿ ಚಿಂತ್ಬಾಂತ್ ವ್ಹಾಡ್ಲ್ಲೊ ತೊ ಏಕ್ ಖರೊ ಸಮಾಜ್ವಾದಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 



X ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 

ತಾಚ್ಕಾ ಸಾಹಸಿ ಜಿಣ್ಮೆಚಿಂ ಹಜಾರ್ ಕುಸಾಂ ಹಾಂವ್ ಮೆಜುಂಕ್ ವ್ಹಚಾನಾ. ಇತ್ತೆಂಚ್ 

ಸಾಂಗಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ಕಿ ಸಬಾರ್ ಫುಲ್ಲ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಮಾಂಕ್ ತೊ ಏಕ್ ಆದರ್ಶ್ ಜಾಲಾ. 

ಜೆ.ಬಿ. ಮೊರಾಯಸ್ ತಸಲ್ಕಾ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಪತ್ರ್ಕಾರಾನ್ ಜೊರ್ಜಾಚಿ 

ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ಬರಂವ್ದೆಂ ಸಾಹಸ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೂ ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್. ಹ್ಮಾ ಪುಸ್ತಕಾಚಿ 

ಕರಡ್ ಪ್ರತಿ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲಿ. ಜೊರ್ಜಾಚ್ಮಾ ಜಿಣ್ಮೆಂತ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ವಾಚಕಾಂ ಮುಖಾರ್ 

ಹಾಡ್ತಾನಾ ಮೊರಾಯಸಾನ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಳ್ಚಿ ಪೆತ್ಹ್ಯಾ ಆನಿ ಹಿ ಚರಿತ್ರಾ ಎಕಾ ಸಂತುಲಿತ್ 

ನದ್ರೆನ್ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಹ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆಂ ಬಳಾಧಿಕ್ 

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಖರಿ ಮೆಚ್ಚಣ್ ಹಾಡಿತ್, ವಿಶೇಸ್ ಟೀಕಾಯೀ ಹಾಡಿತ್, ಪುಣ್ 

ಅನಾದರ್ (17618107606) ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಂಯ್. ಮೊರಾಯಸಾನ್ .ಜೊರ್ಜಾಚ್ಕ್ಮಾ 

ಜೀವನಾಚೆರ್ ಸಾರ್ಕೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಘಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಮೆತಾಂ. ಅನ್ವಾರಾಂ ಯೆತಾನಾ 
ತಾಂಕಾಂ ಕಶೆಂ ತೋಂಡ್ ದಿಂವ್ಹೆಂ ಆನಿ ಜಿಣ್ಮೆಂತ್ಲಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಶಿಂ ಚಡ್ಡಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜೊರ್ಜಾಚ್ಛ್ಮಾ 

ಲಾಖೊಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಹಿ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ದಾಕಯ್ತೆಲಿ. 

ಹೈ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪಾಶ್ರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಲೇಖಕಾಚೊ 

ಹಾಂವ್ ಆಭಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ. 

ಶರದ್ ರಾವ್ 

ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ್: 

ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಮಜ್ಜೂರ್ ಯೂನಿಯನ್ 

ಮುಂಬಯ್ 

ಮಾರ್ಟ್ 12, 1999 

ಆಬಾರ್) 
ಕಿ 

& A 
೭೮ 

ಹಾ ಪುಸಕಾಚೆ ಛಾಪ್ಲಖಾತಿರ್ 

ಅನುದಾನ್ ಮಂಜೂರ್ ಕಲ್ಲಾ, 

ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಕ್ ಅಕಾದಮಿಚೊ 

ಆಬಾರ್ ಮಾಂದಾಂವ್. 

SSS 
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ಬಾ) ಜಾ ರಾಜಾಜಿ” 
ಅರ್ಪಣ 

ಅ ಮ್ಹಜಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಜೀಣ್ ಪುರ್ತಿ ಫುಲ್ಲ್ಲಿ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಆಡ್ 

ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ 

೨ ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಮಗ್ಗ್ ಆಸ್ತಾಂ ಪುರ್ತೆಂ ಸೈರಾಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಡ್ 

ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣ್ ಮಾಟಿಲ್ಲಾಕ್ 

ಅ ನಾಸೂಸಿಕ್ ಮನ್ಯಾಂಚ್ಛ್ಕಾ ರಗ್ತಾತಾನೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲಾ 

ದೇಶ್ವಾಸಿಂಕ್ 

; ನಿರಪ್ರಾಧಿ 

ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಿ ಜಿಣ್ಮ ಚರಿತ್ರ ಹಾಂವ್ ಬರಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಂ ಕಳ್ಬಚ್ 

ಮ್ಹಜಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ವ್ ಥರಾಚೆಂ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ 

ಶ್ರೀ ಆಪೂಲಿನ್ ಎಮ್. ಡಿ'ಸೋಜಾಕ್ 

ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಚ್ ಖಣಿ ಆಸ್ತಲೊಂ 



ಹೂ ವಾವ್ ಮೊಗಾಚೊ 
ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಿ ಜಿಣ್ಕೆ ಚರಿತ್ರಾ ಬರಂವ್ಚಿ ಆಲೊಚನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಯಿಲ್ಲಿ 

ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ. ತಿ ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರ್ಚ್ ಮುರ್ಮುರೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ 

ಲೆಖ್ಲಿ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲ್ಲೊಂ ಮಾತ್) ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ. 1997 

ಫೆಬ್ರೆರಾಂತ್ ಜೆದ್ನಾ ಜೋರ್ಜ್ ಎಕಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಶ್ಟಿಖಾತಿರ್ ಮುಂಬಯ್ ಆಯ್ದೊ ತೆದ್ನಾ 

ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಮಿತ್ರ್ ವಲೆರಿಯನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಫೊರ್ಟಾ೦ತ್ ಪತ್ರ್ಕಾರ್ ಸಂಘಾಚ್ಕಾ 

ಸುಸಜ್ಜಿತ್ ದಪ್ತರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಕೆ ಗೋಶ್ಟಿಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಕಾಂವ್. ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ 
ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂಚ್ಕಾ ಪತ್ರಾಂಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ತೆದ್ದಾ ತೊ ಮಂತ್ರಿ 

ಜಾವ್ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಜೋರ್ಜ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಸೊಂ ಯಾ ನಾ ಆಸೊಂ, ತಾಚ್ಕಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಶ್ಟಿಂತ್ 

ಕಿತೆಂ ನಾ ಕಿತೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಅಭಿರುಚಿಚ್ಕೊ ಗಜಾಲಿ ಅದಲ್ ಬದಲ್ ಜಾತಾತ್ಚ್. ಹಿ ಗೋಶ್ಚಿಯೀ 

ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಅಪವಾದ್ ನ್ಹಂಯ್. ಹಿ ಏಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಗೋಶ್ಟಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ತರಿ ಸುಮಾರ್ 50 

ಪತ್ರ್ಕಾರ್ ಥಂಯ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಜೊರ್ಜಾಚ್ಯ್ಕಾ ರಾಜಕೀ ಜಿಣೈಚೆರ್ ಆನಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ 

ತಾಣೆ ಜನತಾದಳಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಮತಾ ಪಾಡ್ತ್ ಘಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಆನಿ 

ತಾಣೆ ಬಿಜೆಪಿಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಧರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಹೆಳ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರ್ಕಾರಾಂನಿ ಧಾರೆಭಗಿತ್ ಸವಾಲಾಂ 

ತಾಕಾ ಉಡಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಿತ್ಲೈಚ್ ಧಾರೆಭರಿತ್ ಶೈಲೆರ್ ತಾಣೆ ತಾಂಕಾಂ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ. ಮಟ್ಟ್ಯಾನ್ 

ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತರ್, ತಿಂ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಕಾಕ್ ಬರಿಂಚ್ ಗಿನ್ಕಾನ್ 

ವ್ಹಾಡಂವ್ಚಿಂ ತಶೆಂ ಮನೋರಂಜನಾಚಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಿಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. 

ಪತ್ರಿಕಾಗೋಶ್ಟಿ ಜಾತಚ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಡಿ'ಸೋಜಾ, ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂವ್. 

ವಳಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ದೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಳಯ್ದಚ್ ತೊ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ 

ಉಲಯ್ಲೊ. ಹೆರ್ಯೀ ಪತ್ರ್ಕಾರ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಗಿದಾಬರಿ ವೆಡೊ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. 

ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣ್ಮೆಚರಿತ್ರಾ ಕೊಣೇಂಯ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಂತ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಆಸಕ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಮ್ಹಾಕಾ 

ದಿಸ್ಲೆಂನಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿಷಾಂತ್ ತೊ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 1907 ವರ್ಸಾ ತೊ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ 

ಎಸ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲಾ ವಿರೋಧ್ ಲೋಕ್ಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಕ್ ರಾವ್ಲ್ಲಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ 

ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ 'ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆ೦ಟಾಕ್' ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಲೇಖನಾವಳ್ 

ಬರಯಿಲ್ಲಿ ತೆಂ ತೊ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 1993 ವರ್ಸಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳಾಚ್ಕಾ 

ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವಾ ವೆಳಾರ್ ಆನಿ 1997 ವರ್ಸಾ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ 

ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಷದೆಚ್ಕಾ 21ವ್ಕಾ ಅಧಿವೇಶನಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿನಂತೆಪ್ರಕಾರ್ ತಾಣೆ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್ 

ಶುಭ್ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ಲ್ಲೆ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಅತಾ೦, ಜಿಣ್ಕ ಚರಿತ್ರಾ 

ಬರಂವ್ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೊ. 

ಮಂಗ್ಳೂರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಮಾತೈಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸುಪುತ್ರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತತ್ವಾಂ 

ಆನಿ ಪಾತ್ಕೆಣೆಖಾತಿರ್ ಭೊಗ್ಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ನಷ್ಟ್, ಕೆಲ್ಲೊ ತ್ಕಾಗ್, ದುಬ್ಭ್ಯಾ ಧಾಕ್ಪ್ಮಾಂಥಂಯ್ ತಾಕಾ 

ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ - ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತಪ್ಕಿಲೆನ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳೆಯ್ದಾಯ್, ಕಸೊ ತೊ ಕಷ್ಟ್ 
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ಕಾಡ್ನ್ ವಯ ಆಯ್ಲೊ, ಆಜ್ ಕಸೊ ರಾಜಕೀ ಶೆತಾಂತ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಖರಾಕ್ ಪಾವೊ ಹೆಂ 

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಏಕ್ ಆದರ್ಶ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್, ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್. ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ 

ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ರಾಜಕೀ ಶೆತಾಂತ್ ಮಸ್ತು ಪಾಟಿಂ ಉರ್ವ್ಯಾತ್. ಅಸಲ್ಮಾ 

ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಂತ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾ ತಸಲೊ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಾಥೆನ್ ಆನಿ ಪರಿಶ್ರಮಾನ್ 
ರಾಜಕೀ ಶೆತಾಚ್ಮಾ ಶಿಖರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಆನಿ ನ್ಹಂಯ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್, ನ್ಹಂಯ್ಸ್ ಭಾರತಾಂತ್ 

ಬಗಾರ್ ಆಖ್ಯ್ಮಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಮಾ ನದ್ರೆ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲೊ, ತರ್ ತಾಚ್ಕಾಚ್ ಮಾಯ್ಗ್ಲಾಂವಾಂತ್ 

ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಹೊ ಏಕ್ ವೊರ್ತೊ ಅಭಿಮಾನ್ ನ್ಹಂಯ್? ತಾಚ್ಕಾ ಸಮಕಾಲೀನ್ ಜಾವ್ನ್ 

ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಚಿ ಜೀಣ್ ಲಾಗ್ಮಿಲ್ಕಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಪುಣ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಯುವಪಿಳ್ಗೆಕ್ 

ತಾಚ್ಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಚ್ಕಾ ಜಿಣ್ಕೆ ವಿಷಾಂತ್ ಚಡ್ ಮಾಹೆತ್ ನಾ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವೆಳಾರ್ ತಾಣ 

ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ಜಾಂವ್, ತಾಣೆ ಭೊಗ್ಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕ್ ಆನಿ ಮಾನಸಿಕ್ ದಗ್ದೊಣಿ ಜಾಂವ್ 

ಕಳಿತ್ ನಾ; ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ-ಧಾಕ್ಟ್ವಾ ಕಾಮೆಲ್ಕಾಖಾತಿರ್ ತಾಣೆ ಕಾಡ್ಲ್ಲಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಜಾಂವ್, 

ಜೊಡುನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಸವ್ಹತ್ಕೊ ಜಾಂವ್ ತೊ ನೆಣಾ. ಹಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಬಡ್ಕಾಂಕ್ 

ಆಸತ್ ತರಿ ಯುವಪಿಳ್ಲೆಕ್ ಬಹುತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಥೊಡ್ಕಾಂ ಥಂಯ್ ತಾಚೆ 

ವಿಷಾಂತ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಹಣಿ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಬಣಾರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಭು೦ಯ್ದೆರ್ ತೊ 

ಸೆಮಿನರಿಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಘರ್ದಾರ್ ಸಾಂಡುನ್ ಬೊಂಬಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಫುಟ್ಪಾತಿರ್ 

ತಾಕಾ ನಿದೊಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಹಿ ಪಾಟ್ಭುಂಯ್ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಅರ್ಧುಕುರಿ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. 

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಭೃಷ್ಟಾಚಾರಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಮರ್ಯಾದ್ವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಣೆ ತಸಲೆ ಫುಡಾರಿ 

ಭೃಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ಕಾಳೊ ತಿಬೊ ಲಾವ್ನ್ ಲಜೆವಿಣೆ ಭಂವ್ತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಮ್ಹೆಳ್ಕಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ 

ಜೊರ್ಜಾಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ಟ್ ಆನಿ ಪುಡಾರ್ಬಣ್ ಏಕ್ ನಿತಳ್ ವಾರ್ಕಾಬರಿ ವ್ಹಾಳ್ಬಾ. ತಾಚೆ ವಿರೋಧ್ 

ಕೊಣಂಯ್ ಭೃಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ನಾ. ವ್ಹಯ್, ಭೃಷ್ಟಾಚಾರ್ ನಾಸ್ 

ಕರ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಕಾ ಸಾಧನಾಂತ್ ತಾಣೆ ಆಧಾರ್ಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆನಿ ಹಾತಿಂ ಫೆತ್ಲ್ಲೆಂ ಕ್ರಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ 

ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣ್ಯೀ ಮ್ಹಣಾಶೆನಾಂತ್. ಹೆಂ ತೊಯೀ ಒಪ್ಪಾ. ಪುಣ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ವಾಯ್ಟ್ 

ನಿವ್ರಾಂವ್ಕ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ದಿ, ಧಾಕ್ಟೈೆಂ ವಾಯ್ಸ್ ಆಧಾರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಡಾ. (Ends justify means) 

'ಕಸಲ್ಮಾ ವರ್ಗಾಚಿ ಜಿಣೆ ಚರಿತ್ರ ಬರಯ್ದಲೊಯ್? ಖಾಸ್ಗಿ ವ ರಾಜಕೀ?' ಮ್ಹಣ್ 

ಜೊರ್ಜಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, 'ದೋನೀಂಯ್'. ತಾಣೆ ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ 

ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ವ್ಹಯ್ಗಿ ನ್ಹಂಯ್ಸೊ ಅಮೃಕೊ ಹಾಸೊ ತಾಚ್ಮಾ ' 

ತೊಂಡಾರ್ ಖೆಳ್ಳೂ ಆನಿ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, 'ಮುಖಾರ್ ಸರ್'. ಬೂಕ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಗರ್ಜ್ 

ಆಸ್ಚಿ ಮಾಹತ್ ಆರಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚಿ ಮಜತ್ ಮಾಗ್ದ್ಲಿ. ಹ್ಕಾ ದಿಶೆನ್ ಥೊಡಿಂ ನಾಂವಾಂ 

ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ. ಹೆರ್ಯೀ ನಾಂವಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಿಂ. 

ಆತಾಂ ಸುರು ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಂಶೋಧನಾಚೆಂ ಕಾಮ್. ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ತಸಲ್ಕಾ 

ಬಹುಮುಖಿ ಪ್ರತಿಭೆಚ್ಮಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಷಾಂತ್ ಸಂಶೋಧನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಖಂಯ್ಸರ್ ಸುರು ಕರುಂ 

ಆನಿ ಖಂಯ್ ಆಕೇರ್ ಕರುಂ? ತಾಚಿ ಜೀಣ್ ಸಾಹಸಾಂನಿ ಭರ್ಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಾಂತುಂ ಗೂಂಡ್ 

ಗೆಲ್ಲೆಇತ್ತೆಂ ಥಳ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ತಾ. ತರಿ ಹೆಂ ಭಾರಾದಿಕ್ ವೊಜೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಖಾಂದಿ ಘೆತ್ಲಾಂ ತೆಂ 

ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವಯ್ದಾಯ್. 

ಹ್ಮಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಹಾ೦ವೆಂ ಪಯ್ಲಿ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ ಶ್ರೀ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಡೆ'ಸಾಕ್. ದಿಂಡೋಶಿ 
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(ಗೋರೆಗಾಂವ್) "ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಮೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಪಂಪಾಚೊ ತೊ ಸಂಚಾಲಕ್. 
ಹಿ ಸೇವಾ 1968 ವರ್ಸಾ ಜೊರ್ಜಾನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿ. ಗೆಲೆತ್ಕಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಡೆ'ಸಾ 
ಜೊರ್ಜಾಚೊ ಲಾಗ್ಕಿಲೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ನ೧_ಯ್ಡ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಖುಶೆನ್ ತಾಣೆ ದಾಕಯ್ಲಿಂ ಬಗಾರ್ ಜೊರ್ಜಾಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂಚಿಂ ಆನಿ ಸಯ್ತ್ಯಾ೦ಚಿ೦ 

ನಾಂವಾಂಯೀಂ ದಿಲಿಂ. 

ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಲಗ್ಗಗ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜೊರ್ಜಾಚ್ಮಾ ಭಾವಾಂಕ್, ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್, 

ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂಕ್, ಹಿತೈಶಿಂಕ್, ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಭೆಟೊನ್ ಮ್ಹಜಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ 

ತಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಮಾಗ್ದೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್೦ಚ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. 

ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮುಂಬಂಯ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ 

ಢೆಲ್ಲಿ ಸೈತ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಪ್ರೊ. ಬೆನೆಟ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ಹೊ ಏಕ್ ಮೊಗಾಚೊ 

ವಾವ್ರ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ. 

ಅಂಧೇರಿ ಪೂರ್ವಾಂತ್ ಜೊರ್ಜಾಚೊ ಧಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್ ಲುವಿ (ಎಲೊಯ್ಸಿಯಸ್) ಆಸ್ಥೆಕಡೆ 

ಗೆಲೊಂ. ಲುವಿ ಅಂಧೇರಿಂತ್ ಆಸ್ಟ್ಯಾ 'ಪಿಡಿಲಾಯ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟೀಸ್' ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಗೆಲೆತ್ಕಾ ಸ 

ವರ್ಸಾಂಧಥಾವ್ನ್ ಸಲಹಾದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ದಾ. 43 ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಬೊಂಬಂಯ್ಕ್ ತೊ ವಸ್ತಿ 

ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕುಟ್ಮಾವಿಷಾಂತ್ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ಅತಿ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ತಶಿಚ್ 

ಅಭಿರುಚಿಚಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಕುಟ್ಮುಚ್ಕೊ ಅಪ್ರೂಪ್ ಪರ್ನ್ಕೋೊ ತಸ್ವಿರ್ಕೊ ಮಾಶ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, 

ಪನ್ನಾಸ್ ಸಾಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ದ್ಯೊ ಥೊಡ್ಕೊ ವಿನೋದಿ ಗಜಾಲಿ ಸಾಂಗೊನ್ ಹೈ ಜಿಣ್ಮೆ ಚರಿತ್ರೆಕ್ 

ಆಪ್ಲೊಚ್ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ರಂಗ್ ತಾಣೆ ದಿಲೊ. ಸಿ.ಜಿ.ಕೆ. ರೆಡ್ಡಿಚೊ 'ಬರೋಡಾ ಡೈನಮೈಟ್ 

ಕೊನ್ಸ್ಪಿರೆಸಿ' ಬೂಕ್ ತಾಣೆ ವಾಚುಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ. 

'ಏಶಿಯಾಟಿಕ್ ಲೈಬ್ರೆರಿ, 'ಮುಂಬಯ್ ಮರಾಟಿ ಗ್ರಂಥ್ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ್', 'ಟಾಯಿಮ್ಸ್ 

ಒಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಖಾತೊ (8೩೦107೦೧೦೦ 500000) ತಶೆಂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ 

ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಪರ್ನ್ಕಾ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್ (Maharashtra ೦೧1105) ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ 

ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಮಾಹತ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ದಿಸಾಂಚೆ ದೀಸ್ ಆನಿ ವೊರಾಂಚಿ೦ ವೊರಾಂ ಹಾಂವೆಂ 

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಯಾಂತ್. ಆದ್ದಿಂ ಘಡಿತಾಂ, ತಾರಿಕೊ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಜ್ಯಾಂತ್, ಪಾಟ್ಭುಂಯ್ 

ರಚ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುವಿಧಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ. 

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಪಿ.ಬಿ. ಡೆ'ಸಾ, ಲ್ಹಾನ್ ಉತ್ಪಾದಕಾಂಚೊ ಪುಡಾರಿ ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ್ 

ಜಾವ್ನ್ ಜೊರ್ಜಾಚೊ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಅಭಿಮಾನಿ. ತಾಕಾಯೀ ಜೊರ್ಜಾಚಿ ಜಿಣ್ಮ ಚರಿತ್ರಾ ಬರಂವ್ಚಿ 

ಉರ್ಬಾ ಉದೆವ್ನ್ ಗೆಲೆತ್ಕಾ 17 ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಜೊರ್ಜಾವಿಷಾಂತ್ ಖಂಚ್ಕಾಯ್ ಸಮಾಚಾರ್ 

ಪತ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಛಾಪ್ತಾಂತರ್ ತೆಂ ಪತ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಗವ್ನ್ ದವರ್ನೆಂ. ಅಶೆಂ 

ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ದಾಳೊ ಜಮೊ ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ ಜಿಣ್ಕೆ ಚರಿತ್ರಾ ಬರಂವ್ಚಿ ತಾಚಿ ಆಶಾ ಮಾತ್ರ್ 

ಗೊಬ್ರಾಭಿತರ್ ಜಳ್ಳ್ಯಾ ಕೆಂಡಾಬರಿ ಮುರ್ಮುರೊನ್ಚ್ ಉರ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ಯೀ ಹ್ಮಾಚ್ ಸಾಹಸಾಕ್ 

ದೆಂವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕಾತಚ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ತೊ ದಾಳೊ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಸ್ತಾಂತರ್ 

ಕೆಲೊ. ತಾಚ್ಮಾ ಉದಾರ್ ಮನಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಚ್ ಯಣಿ. 

ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಮಾ ಕೊಂಕ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ದಿರೆಕ್ರೊರ್ ಪ್ರೊ. ಬೆನೆಟ್ 

ಪಿಂಟೊನ್ ಮೆಟಾಮೆಟಾಕ್ ಹ್ಕಾ ಬುಕಾಚ್ಕಾ ಯೆವ್ಹಣೆಂತ್ ಮಜತ್ ದಿಲ್ಕಾ. ಹೊ ಬೂಕ್ ಆಜ್ 
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ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಸೊಬೊನ್, 70 ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ದೆಂ ಇಜಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಳಾಂ 

ಮುಖಾರ್ ಹಾಡ್ಬಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಹಾಚೆಂ ಶ್ರೇಯ್ ಪ್ರೊ. ಬೆನೆಟಾಕ್ ವ್ಹೆತಾ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತಾಣೆ 

ಆಪ್ಲೊ ವೇಳ್ ವ ಪುರಾಸಾಣ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ ಜೊರ್ಜಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಇಜಯ್ದಾ ಆರ್ಥರ್ 
ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ನೊರ್ಬರ್ಟ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಲಾಂಬ್ ಯಾ ಮಟ್ಟಿಂ ಸಂದರ್ಶನಾಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮಜತ್ ಕರ್ನ್ ಮುದ್ರಣಾಚಿ 

ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುರ್ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ಮಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಸಹಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಸರ್ಫೊಂನಾ. 

ತಶೆಂಚ್ ತಾಚ್ಕಾ ಆವಯ್ನ್ ಆಲಿಸ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಜೊರ್ಜಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಚೆ ದೀಸ್ ಉಡಾಸ್ 

ಕಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ಯೀ ಭೋವ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ` 

ಗೆಲೆತ್ಕಾ ಲಗ್ಬಗ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಜೊರ್ಜಾಚೊ ಸಮಾಜ್ವಾದಿ ಸಾಂಗಾತಿ ಆನಿ 

ಪಾತ್ಮಣೆಚೊ ಈಷ್ಟ್ ಆಮ್ಮೆಂಬಳ್ ಬಾಳಪ್ಪಾನ್ ಸಿಪಿಸಿ ಬಸ್ ಮುಷ್ಕರ್ ಆನಿ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ 

ಆದ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ಲಿ ಸಮಾಜ್ವಾದ್ ಚಳ್ಬಳ್ ರೂಪ್ರೂಪ್ ದೊಳ್ಕಾಂಮುಖಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ 

ವಿವರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚೊ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಬಾಂ. ಹ್ಕ್ಮಾ 

ಸಂದರ್ಶನಾಖಾತಿರ್ ತೊ ಬಂಟ್ವಾಳ್ಥಾವ್ನ್ ಹಂಪನ್ಕಾಟ್ಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೊ. 

ಜೋರ್ಜ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಮದ್ದ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತಾ ಕಿತ್ಲಿ ಗೂಂಡ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ. 

'ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯುವಕಾ'ಚಿ ಏಕ್ ಪ್ರತಿ ತಶೆಂ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ದಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಮಾಹೆತ್ 

ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿ.ಎಮ್. ಬಿ. ರೂಡ್ರಿಗ್ಸಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ವಿಸರ್ದೊಂನಾ. ಹ್ಯಾ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರೀ 

ಪರ್ನಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಜ್ವಾವಿಷಾಂತ್ಲಿ ತಾಚಿ ಉರ್ಬಾ ಆನಿ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಕಿತ್ಲೆಶಾ 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಆನಿ ಸಂಶೋಧಕಾಂಕ್ ಫಾಯ್ಜಾಕ್ ಪಡ್ಬೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ವಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. 

ಜೊರ್ಜಾಚೆ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ವಿ.ಎ.ಸಿ. ಮಸ್ಕರೆನ್ಹಾಸ್ ಹಾಂಣಿಯ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಮಾ. ಮೋಡೆಲ್ ಸಹಕಾರಿ ಬೆಂಕಾಚ್ಮಾ ಜೊನ್ ಡಿ'ಸಿಲ್ವಾನ್ ಲೇಬರ್ ಬೆಂಕ್ 

ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರುಂಕ್ ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮಜತ್ ವಿವರಿಲಿ. ಮರಾಟಿ ಪತ್ರ್ಕಾರ್ ದಿನೂ ರಣ್ಣಿವೆ 
ಹಾಣೇಂಯ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ತಾಂಚೊ ಸಗ್ಭ್ಯಾ೦ಚೊ ಹಾಂವ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ತಾಂ. 

ಜೊರ್ಜಾಚ್ಕಾ ಭಾವಾಕ್ ಲೋರೆನ್ಸಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಪಾವ್ಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾರ್ 

ಹಾಂವ್ ಸದಾಂ ವಳ್ಳಿಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ತಾಣೆ ಮ್ಹಜೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ನ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ರಾವವ್ನ್ ಧಾರಾಳ್ ಮಾಹೆತ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಯ್ರ್ಯ್ಯಾಸತ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವೆಳಾರ್ 
ತಾಣೆ ಭೊಗ್ಲ್ಲ್ಯಾ ದಗ್ದೊಣೆಚೆ ಘಾಯ್ - ಶಾರೀರಿಕ್ ತಶೆಂ ಮಾನಸಿಕ್ - ಆತಾಂಯ್ ಉರ್ಲ್ಹ್ಯಾತ್. 

ಆನೈಕ್ಲೊ ಭಾವ್ ಮೈಕಲ್ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಮೆಳ್ಳೊ. 

ಅನುಭವ್ ಹೂಟೆಲಾಚ್ಕಾ ಎ.ಎಮ್. ಡಿ'ಸೋಜಾನ್ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಧನಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ 

ಮಜ್ಬೂತ್ ಕುಂದ್ಕಾಬರಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲಾ. ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಿ ಜಿಣ್ಮೆ ಚರಿತ್ರ ಹಾಂವ್ 

ಬರವ್ನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಂ ಆಯ್ಕಾತಚ್ ತೊ ಸಂತೊಸಾನ್ ಭರ್ಲೊ. 'ತುಂ ಮುಖಾರ್ ಸರ್, 

ತುಜೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ' ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ತಾಚಿಂ ಉತ್ತೇಜನಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಯ್ 

ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. 

ಜೋರ್ಜ್ ಢೆಲ್ಲಿ ಪಾವ್ತಚ್ ಬೊಂಬಂಯ್ಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ 

ಯೂನಿಯನಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ವ್ಹಡ್ ಶಾಥೆನ್ ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ಮುಖಾರುನ್ ವ್ಹರ್ಡೆ ತಾಚೆ 

ಸಾಂಗಾತಿ ಶರದ್ ರಾವ್, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮೋರೆ, ಎ.ಎಲ್.ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ನಾರಾಯಣ್ ಫೆಣಾನಿ ತಶೆಂಚ್ 



XVI ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 

ತಾಣೆ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಂಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಣ್ಣಿತ್ ಭಾನು ಹಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ 
ಹರ್ಯೆಕಾ ವಾಟೆನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಖಾತಿರ್ ತಾಂಚೊ ಹಾಂವ್ ಆಭಾರಿ. ಜೋರ್ಜ್ 

ಬೊಂಬಯ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಮಜ್ಞಾಂವ್ ಗೋಧಿ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಪುಡಾರ್ರಣಾಚಿ 

ತರ್ಬೆತಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಕೆ.ಆರ್. 

ಪ್ರಭುದೇಸಾಯ್ನ್ ಜೊರ್ಜಾಚ್ಯಾ ಫಲ್ಕ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚಿ ಆನಿ ತಾಚೊ'ಗುರು' ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ಲಾಸಿಡ್ 

ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊಚಿ ವಿಶಾಲ್ ಪರಿಚಯ್ ದಿಲಿ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ 

ಆಟಯ್ರಾಂ. | 

ಜೆದ್ದಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬುಕಾಕ್ ಜೊರ್ಜಾಚೆಂ ಏಕ್ ಸಂದರ್ಶನ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ತೆದ್ನಾ : 

ಢೆಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾರ್ ತಾಣೆ ಆನಿ ತಾಚ್ಕಾ ಶಿಬಂದಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮಾಹೆತ್ ದೀವ್ನ್ 

ಪುರ್ತೊ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ತಲಾಸ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ತಸ್ವಿರ್ಕಾಂ ವಿಷಾಂತ್ ಆಯ್ಕೊನ್ 

ಜೋರ್ಜ್ ಅಜ್ಮಾಪ್ಹೊ. ತಾಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಸರ್ದೊ ನ್ಹಂಯ್. ತಶೆಂಚ್ ಮುಂಬಯ್ 

ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಮಜ್ದೂರ್ ಯೂನಿಯನಾಚೊ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶರದ್ ರಾವ್ ಹಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ವಾ 

ಸರ್ವ್ ರಾಟಾವಳಿ ಮಧೆಂಯ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಆನಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಬರವ್ನ್ 

ದಿಲೆಂ ತಾಚೊ ಹಾಂವ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ರಾಂ. 

ಜೋರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ 'ಜೋರ್ಜ್' ಯಾ 'ಜೋರ್ಜ್ಸಾಬ್' ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳೆ ತಾಚೆ 

ಲಾಗ್ಮಿಲೆ ವಳ್ಕಾತಾತ್. ಹಾಂವೆಂಯ್ ತಿಚ್ ರೀತ್ ಆಧಾರ್ಲ್ಯಾ. ವಿವಿಧತೆಖಾತಿರ್ ಥೊಡೆಕಡೆ 

'ಜೋರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್' ವ 'ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್' ಮ್ಹಣ್ಯೀ ಆಪಯ್ದಾಂ. ಜೆದ್ನಾ ಮುಂಬಯ್ದೆಂ 

ನಾಂವ್  'ಬೊಂಬಯ್' ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಜೊರ್ಜಾಚೆ೦ ಅಧಿಕಾ೦ಶ್ ಕಾಮ್ 

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ತಂಚ್ ನಾಂವ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾಪರ್ದ್ಹಾಂ. 

ಹಿ ಜಿಣ್ಕ ಚರಿತ್ರಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣಾನಾ. ಥೊಡೆ ವಿಷಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಸಂಶೋಧನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಉರ್ಲ್ಹ್ವಾತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಜಾಗ್ಮಾಚ್ಮಾ ಅಭಾವಾನ್ ಘಾಲುಂಕ್ 

ಜಾಂವ್ಕ್ನಾಂತ್. ಹ್ಕಾ ಪುಸ್ತಕಾವಿಶಿಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡುಂಕ್ ವಾಚ್ಛ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ 

ಆಸಾ. ಕಿತೆಂಯ್ ಚುಕಿ ಜಾಲ್ಕಾತ್ ವ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಸೊಡ್ಡಾಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತೆಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ 

ಆವೃತ್ತಿಂತ್ ಸುಧ್ರಾಂವ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ದಿತಾಂ. 

ಆರ್ಟ್ ಕಾಗ್ದಾರ್ ಸೊಬಿತ್ ಥರಾನ್ ತಸ್ವಿರ್ಕೊ ಛಾಪ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಿಂಟಾನಿಯಾ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಕ್ ಆನಿ 

ಹೊ ಬೂಕ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ರಂಗಾಳ್ ಫೊರ್ ಆಕರ್ಶಕ್ ರಿತಿರ್ ಛಾಪುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಹಾ 

ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್, ಹಾಂಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಆಭಾರಿ ಆಸಾಂ. 

ಜೆ.ಬಿ. ಮೊರಾಯಸ್ 

13 ರಿಟ್, ಕೊನ್ನೆಂಟ್ ವ್ಯೂ | 
ಘಾಟ್ಲಾ ಗಾಂವ್ ಮಾರ್ಗ್ 

ಚೆಂಬೂರ್್ ಮುಂಬಯ್ 400 071 

ಎಪ್ರಿಲ್ 4, 1999 (ಪಾಸ್ಟಾಂ ಪರಬ್) 



ಹ್ಯೂ ಸಾಂಕ್ಳಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ 

ಏಕ್ ಜಿವೂ ಸಂಕೇತ್...... 
ವರಸ್ ತೆಂ 1977, ಮ್ಹಯ್ನೊ ಮಾರ್ಚ್ ಆನಿ ತಾರಿಕ್ 21. ವೊರಾಂ ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ 

ಇಕ್ರಾ. ಢೆಲ್ಲಿಚೆಂ ಖರ್ ವೊತ್ ನ್ಹಂಯ್ಡ್ ತ್ಕಾ ದಿಸಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಬಗಾರ್ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಕಾ 

ಕಾಲಾಂನಿ ಭರ್ಲ್ಲಿ ಊಬ್ ಪಾಚಾರ್ತಾ. ' ತೀಸ್ ಹಜಾರಿ' ಕೊಡ್ತಿ ಮುಖಾರ್ ಆಜ್ ಹೆರ್ 

ದಿಸಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾನಾಶ್ಲ್ಲಿ ಲೊಕಾಚಿ ಖೆಟ್ ದಿಸ್ತಾ. ತರ್ನೆ ತಶೆ ಮಾಲ್ಬಡೆ ವಕಿಲ್, 

ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹ್ರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಕಾಲಯ್, ಢೆಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಚವಿದ್ಕಾಲಯ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ 

ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೆ ಉತ್ಸಾಹೀ ವಿದಾರ್ಥಿ ಥಂಯ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಭಂವ್ರಣಿಂಚ್ಕಾ 

ಬಾಂದ್ಬಾಂಚ್ಕಾ ವೆರಾಂಡಾನಿ ಆನಿ ಜನೆಲಾಂನಿ ಆತುರಿ ಲೊಕಾಚಿ ಖೆಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಟೆಕ್ಸಿವಾಲೆ 

ಆನಿ ರಿಕ್ಷವಾಲೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆನಿ ಡ್ರೈವರ್, ಆಫಿಸ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ತಶೆಂ ಕುಲ್ಕಾರ್, ಆತುರಾಯೆನ್ 

ಗೊಮ್ಚಿ ಲಾಂಬ್ ಕಾಡ್ನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾತ್. 

ಆನಿ ಅಬೆ, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ತ್ಕಾ ಎಕಾ ಕಾಳ್ಕಾ ಬಂದ್ ಗಾಡಿಯೆಚೆರ್ ವ್ಹೆತಾ. 

ಪೊಲಿಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಭ್ಯಾಂಚ್ಕಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಎಕ್ಚ್ ಉದ್ದಾರ್. ಕೊಡ್ತಿಚ್ಕಾ 

ವಿಶಾಲ್ ಆಂಗ್ಲಾಚ್ಯಾ ಗೆಟಿಕಡೆ ತಂ ರಾವ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆಂವ್ಚೊ ತಾಣಿ ರಾಕೊನ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತೊ ಧೀರ್ ವೀರ್, ದೇಶ್ಭರ್ ಲಾಖೊಂ, ಕೊರೊಡೊಂ ಲೊಕಾಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ 

ಜಿಕ್ಲ್ಲೊ, ತಾಂಚ್ಕಾ ಮನಾಂತ್ ಬಂಡಾಯಾಚೆಂ ಬಿಂ ವೊಂಪ್ಲ್ಲೊ, ತಾಂಚ್ಕಾ ಹರ್ದ್ಕಾಂದನಿ 

ಭರ್ವಶ್ಶಾಚೆಂ ಕೀರ್ಣ್ ಫಾಂಕಯಿಲ್ಲೊ, ದೇಶಾಚ್ಕಾ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ದಾಂಬ್ಲೆಚ್ಕಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ 

ಕುಸ್ಮುಟ್ ಭಿಯೆನಾಸ್ತಾಂ ಹರ್ದೆಂ ದಿಲ್ಲೊ, ಮಂಗ್ಳುರ್ದೊ ಶೂರ್ ವೀರ್ ಜೊರ್ಜ್ 

ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ತಾಂಚೆ ಮುಖಾರ್ ಉಬೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಜೈಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಯ್ 

ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಕಾ ಉಮೆದ್ವಾರಾಕ್ ಬಿಹಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮುರಭಾಫರ್ಪುರ್ಚ್ಕಾ ಮತದಾರ್ 

ಶೆತಾಥಾವ್ನ್ 3,34,217 ಮತಾಂಚ್ಕಾ ಪ್ರಚಂಡ್ ಬಹುಮತಾನ್ ಸಲ್ಪವ್ನ್ 
ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಕ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಜಡಾಯ್ 15 ಕಿಲೊ ದೆಂವ್ಲ್ಲಿ ಆನಿ 

ತಾಚಿ” ಕೆಸ್ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ತಾಚೊ ಸದಾಂ ಗಂಭೀರ್ ತಾಳೊ ತ್ಕಾ ದೀಸ್ ಕ್ಷೀಣ್ 

ಜಾಲ್ಲೊ. 8 ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಯ್ಲ್ವಾಸ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಕಾ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅನಿಶ್ಚಿತ್ 

ಕಾಳಾಕ್ ಉಪಾಸ್ ಧರ್ಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಫಳ್ ತೊ. ತರಿ ತಾಚೊ ಉತ್ಸಾಹ್ ಆನಿ ಧೈರ್ 

ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಮಾಪಾನ್ ಉಣ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಬಾಂಧ್ಲ್ಲೊ 

ಸಾಂಕ್ಳಿ ವಯ್ರ್ ಉಬಾರ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, '1975 ಜೂನ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಜೆದ್ನಾಂ 

ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಮ್ಚೆರ್ ಥಾಪ್ಲಿ ಹಾಂವೆಂ ತ್ಕಾಚ್ ಘಡಿಯೆ ಥಂಯ್ಚಾ ಥಂಯ್ ನಿಚೆವ್ 

ಲೊ ಕಿ ಹೆಂ ವಿಕಾಳ್ ಸರ್ಪಾಚೆಂ ಮಾಂಡ್ದೆಂ ಹಾಂವ್ ಚೆಂಚ್ತಲೊಂ. ತ್ಕಾ ದಿಶೆನ್ ಕಿತೆಂಯ್ 
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ತ್ಯಾಗ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ ಕಿತೆಂಯ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ, ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ಸೈತ್ 

ದೀಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ ತರಿ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಮೆಟ್ಯೀ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ದೊನಾ. ಹ್ಮಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ 

ಉಸ್ಫಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 22 ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂಕ್ ಆಜ್ 

ಸಾಂಕ್ಳಿಂನಿ ಬಾಂಧುನ್ ಕೊಡ್ತಿ ಮುಖಾರ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೆಶಾಚ್ಕಾ ಜನತೆನ್ 

ಮೆಳೊನ್ ಹ್ಮಾ ಖೊಟ್ಮಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಉಸ್ಬಾಯ್ದಾ.' ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಉಬಾರ್ ಹಾತಾಕ್ 

ಚಾಬೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಟೊ ಸಾಂಕ್ಳಿ ಹಾಲವ್ನ್ ಉದ್ದಗಾನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, 'ಹ್ಕೂ ಸಾಂಕ್ಳಿ . 

ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಸಂಕೇತ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಕಾ ಜನತೆಕ್ಯೀ ಹ್ಯಾಚ್ ಪರಿ ಸಾಂಕ್ಳಿಂನಿ 

ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಬಿತ್ ಕರ್ದೊ' | | 

ಅಸಲಿಂ ಏಕ್ ನ್ಹಂಯ್, ದೋನ್ ನ್ಹಂಯ್, ಹಜಾರ್ ದೃಷ್ಟಾಂತಾಂ ದೀವೈತ್ 

ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಕಾ ಅಸಾಮಾನ್ಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾ ವಿಷಾಂತ್. ಪಾಟಿ ಫುಡೆಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ 
ಅನಿತಿ ವಿರೋಧ್ ರುಜ್ಜಾ ತಾಚ್ಕಾ ಧಯ್ರಾಚೆರ್. ತಾಚಿ ಸಾಹಸಿ ಜೀಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ 

ಏಕ್ ದಿವೊ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ವಾಟ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ, ಶೆಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಉರ್ಬೆಚೊ 

U 



1 

'ಸಾತ್ ಸತ್ರ್ಯಾಂಗಾರ್' ಆನಿ ತಾಚಿಂ ಕುಟಾಮ್ 

70 ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ದೆಂ ಇಜಯ್ 
ಹ್ಮಾ ಶತಮಾನಾಚ್ಕಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಬಜ್ಞ್ಯಾ೦ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಮಾ ಕಂರ್ಬಾರ್ 

ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆ ಜಾಕೊಬ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ. ಕಷ್ಟಿ ಮನಿಸ್ ತೊ. ತಾಕಾ 

ಪಾಂಚ್ ಭುರ್ಗಿಂ (ಚೊವ್ಚಿ ಧುವೊ ಆನಿ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್) ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. 

ಮಾಲ್ಬಡಿ ಧುವ್ ಮಾಗ್ದ್ಗೆಲಿನ್, ದುಸ್ರಿ ಜೊಸೆಫಿನ್, ತಿಸ್ರಿ ಸ್ತಘಾನಿಯಾ ಆನಿ 

ಚೊವಿಿ ಮೇರಿ. ಮೇರಿ ಜಲ್ಮೊನ್ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೊನ್ ಜೊಸ್ 

(ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೊ ಬಾಪಯ್) ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಖಂಯ್. ತಾಕಾ 

ಘುರಾಂತ್ 'ಜೆನಿ' ವ 'ಜೆನಿದಾಟ್ಟು' ಆನಿ ಸೆಜಾರಾ 'ಜೆನಿಯಾಬ್' ಮ್ಹಣ್ 

ಆಪಯ್ತ್ಮಾಲಿಂ. ಬಹುಶಾ ತಾಂಚ್ಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪ್ರಾಯೆರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಡ್ , 

ಜಾಕೊಬಾನ್ ಕ೦ರ್ಬಾರ್ ಸೊಡ್ಡ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಇಜಯ್ 

ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ವಸ್ತಿ ಕೆಲ್ಲಿ. 

ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಇಜಯ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಆನಿ ಪರಿಸರಾ ವಿಷಾಂತ್ ಸಾಂ 

ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರೂಘಸರ್ ಆನಿ ಇಜಯ್ದೊ ನಿವಾಸಿ ಬೆನೆಟ್ ಪಿಂಟೊ 

ಮ್ಹಣ್ಬಾ, 1912 ವರ್ಸಾ ಇಜಯ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಘಡ್ಲ್ಲಿ. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 

ಲೋಕ್ ರುಜಾಯ್ ಮಿಸಾಕ್ ವ್ಹೆತಾಲೊ ಖಂಯ್. ತಾಂಕಾಂ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾಲೆ. 

ಸನ್ವಾರಾಚೆಂ ವ್ಹಚೊನ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ನಿದ್ತಾಲೆ ಖಂಯ್. ಹೊಡಿಂ ಫಾಂತ್ಕಾರ್ 

ವ್ಹತಾಲಿಂ. ಕಾವೂರ್, ಬೊಂದೆಲ್ ಥಾವ್ನ್ಯೀ ಲೋಕ್ ರುಜಾಯ್ ವೆತಾಲೊ. . 

ಇಜಯ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಾತಚ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕೊಪೆಲ್ ಬಾಂದ್ಲಂ. ಲೊಕಾನ್ 

'ಕೊಪೆಲಾಕಡೆ ವ್ಹಚೊನ್ ಯೆತಾಂವ್' ಮ್ಹಣ್ಣಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 1924 ಇಸ್ವೆಂತ್ 

ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಆ೦ತೊನ್ ಕುಲಾಸಾನ್ ಮಜ್ಬೂತ್ ನವಿ ಇಗರ್ಜ್ ಬಾಂದ್ಲಿ. 

ಬಾಪ್ ಕುಲಾಸ್ ಜಿವಾನ್ ಮೊಟ್ಟೊ ಆನಿ ಮೊಟೊ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೋಕ್ ತಾಕಾ 

'ಕುಂಟ ಕುಲಾಸ್' ವ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಲೆ ಖಂಯ್. ತಾಕಾ ಲಾಂಬ್ ಖಾಡ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತೊಮೊಗಾಳಿ, ಮಾಯ್ಬಾಸಿ, ಶಾದಿ ವಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲಾ,ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ 

ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ಹುಶಾರ್ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ಯೀ ತೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ 

ಇಜಯ್ಹೊ ಗಾಯನ್ ಪಂಗಡ್ ತಾಚ್ಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಭೋವ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲೊ. 

ಹೂ ಗಾಯನ್ ಪಂಗಡ್ 1912 ಇಸ್ವೈಡಥಾವ್ನ್ ಶೆರಿ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಚಲಯ್ತಾಲೊ. 

ಬಾಪ್ ಕುಲಾಸಾನ್ 1924 ಇಸ್ವಡಾವ್ನ್ ಬೆನೆಟ್ ಪಿಂಟೊಚ್ಕಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ 

ಸಿಪ್ಪಾ ಮೆಸ್ತಿಕ್ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಲಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿಂ 64 ವರ್ಸಾಂ 
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ತಾಣೆ ಇಜಯ್ದ್ಹ್ಯಾ ಗಾಯನ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಸೆವಾ ದಿಲಿ. 1943 ಜಾವ್ನ್ 1988 

ಇಸ್ವಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ 45೨ ವರ್ಸಾಂ ತೊ ಕೊಯರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಪಂಗಡ್ 

ತಾಣೆ ಕೀರ್ತಿ ಶಿಖರಾಕ್ ಪಾವಯ್ಲೊ. ತಾಚ್ಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸುಮಾರ್ 15 ವರ್ಸಾಂ 

ಜೊನ್ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಕೊಯರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. 

ತವಳ್ ಇಜಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಬಾರಿ ಭಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಸದಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ 

ಸಾಡೆ ಸಾತ್ ವೊರಾರ್ ತೇರ್ಸ್, ರಜಾರ್, ಕಂತಿಗೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಬಾಲ್ಕೊ. - 

ತವಳ್ ರೇಡಿಯೊ ಜಾಂವ್, ಟಿವಿ ಜಾಂವ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿಂ. ಅಪ್ರೂಪ್ ಕೊಣಾಯ್ 

ಎಕ್ಲಾಗರ್ ಗ್ರಾಮಫೋನ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ರಜಾರ್ ಮಾಗ್ಗೆ ಸುಮಾರ್ ಏಕ್ ವೊರ್ 

ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಸಾಂಜೆರ್ ಸಗ್ಭ್ಯಾಂನಿ ಖೊಲಿಯೊ ಆರಾವ್ನ್ ಬಾಣಾ೦ತ್ ತಾಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 

ಉದ್ಕಾಂತ್ ನ್ಹಾವ್ನ್ ಮಾಗ್ದ್ಹ್ವಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಣ್ಯಾಕ್ 

ಇತ್ತೆಚ್ ಚೆಂಬು ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ೦. ಗಿಮಾಂತ್ ಬಾಂಯೊ ಸುಕ್ತಾಲ್ಕೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ 

ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಉದಾಕ್ ಹಾಡಿಜೆ ಪಡ್ಬಾಲೆಂ. ಥೊಡೆ ಭುರ್ಗೆ ಮುಂಡಾನ್ 

ರುರಿಕಡೆ, ನಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಕದ್ಳೆ ಸಾತ್ ತಳಿಂ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆ, ನ್ನಾಂವ್ಕ್ ವ್ಹೆತಾಲೆ. 

ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮಸ್ತು ಬೇಸಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಕದ್ರಿ ಕಂಬ್ಳ್ಭಾಕಡೆ ವ್ಹಾಳಾಕ್ 

ಕಾಟ್ ಬಾಂಡುನ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಬೆಳೆಂಯ್ ಕರ್ಕಾಲೆ. ಕಾಂಬೊಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ 

ದಿಸಾ ನೇಜ್ ಲಾಯ್ತೂಲೆ. 'ಕದ್ರಿ ಕಾಂಬೊಳ್' ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಲ್ಹಾನಾ ವ್ಹಡಾಂಕ್ 

ಭಾರಿ ಖುಶಿ. ಪಾಂಚ್ ಸ ಹಜಾರ್ ಲೋಕ್ ಜಮೊ ಜಾತಾಲೊ. ನವೆಂಬರ್ 

ವ್ಹಯ್ನಾಾಂತ್ ಕಾಂಬೊಳ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಯೀ ಕಾಂಬ್ಭಾ ರೆಡೆ ಪೊಸ್ತಾಲೆ. 

ಬೊಂದೆಲ್ಲಾ ಮೊರ್ಕಾಟ್(ಮರಕಡ) ಥಾವ್ನ್ ನೊರೆಣಾ೦ಗೆಲೆ ರೆಡೆ ಯೆತಾಲೆ. 

ತಾಂಕಾಂ ತೆಲ್ ಪುಸುನ್ ಆಂಗಾರ್ ಬರೆ೦ ವಸ್ತುರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಾಡ್ಬಾಲೆ. 

ತಾಂಚೆಕರ್ನಾ ಕೊಸಯ್ನಾತ್ಲ್ಲೆ, ಸಗ್ಳೆಂ ವರಸ್ ಬರೆಂ ಖಾಣ್ ಘಾಲ್ನ್ ತೆಲ್ 

ಪುಸುನ್ ದವರ್ಮಾಲೆ. | 

ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಜಲ್ಮೊಂಚ್ಕಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಣ ಸಾಧಾರ್ಣ್ 70 

ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಇಜಂಯ್ತ್ ವ್ಹಡ್ ಬಾಂದ್ಬಾಂಚ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿಂ. ಲೋಕ್ ಚಡಾವತ್ 

ಜಾವ್ನ್ ಮೊಗ್ರೆ ಕಳೆ ವಿಕುನ್ ದೀಸ್ ಸಾರ್ಕಾಲೊ. ತ್ಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಇಜಯ್ದೆ ಕಳೆ 

ನಾಂವ್ ವಲ್ಲೆ. ಕಳ್ಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಉಂಚಿ ಕಳೆ 'ಕಸ್ಕೂರ್ ಕಳೆ' ಮ್ಹಣ್ಚಾ ಬೆನೆಟ್. 

ಪಿಂಟೊ. ಹೆ ಇಜಂಯ್ಸ್ ಧಾರಾಳ್ ಜಾತಾಲೆ. ತಾಂಚ್ಮಾ ಸುಗಂದಾನ್ ಸಗ್ಗೆಂ 

ವಠಾರ್ ಭರ್ವಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಬಾ ತೊ. ಎಪ್ರಿಲ್ ಆನಿ ಮಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ಮಾಂನಿ 

ಮೊಗ್ರ್ಯಾ೦ಚೆಂ ಸೀಸನ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ಕಳ್ಳ್ಕಾಂಚಿ ಕೃಷಿ ಕರ್ಡೊ ಲೋಕ್ ಸಗ್ಗ್ಯಾ 

ವರ್ಸಾಚೆಂ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ನ್ ನಫೊ ಜೊಡ್ಡಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಣಾ ಬೆನೆಟ್. 

ತೆದಾಳಾಚಿಂ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲಿಂ ಫುಲ್ಕ್ಮಾರಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ ಇಗರ್ಜೆ ಲಾಗ್ಕಿಲಿ 

ಫುಲಾಬಾಯ್ ಆನಿ ಕಿಟ್ಟುಬಾಯ್, ಪಾಸ್ಕೆಬಾಯ್, ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ಬಾಯ್, 
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ಆಲ್ಲಿ ಬಾಯ್. ಹಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಪಿಕಾಡಾಂತ್ಥೊ ಲುವಿಸ್ ದೊಮೆಲ್ ಸರ್ವ್ 

ಫುಲ್ಮಾರ್ನಿ೦ ಮಧೆಂ ಎಕ್ಲೊಚ್ 'ಕಳ್ಕಾಂರಾಯ್' ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಮಾ ಬೆನೆಟ್. 

ತ್ಕಾ ಕಾಳಾಚಿಂ ಇಜಯಾಂತ್ಲಿಂ ಮಂತನಾಚಿ ಕುಳ್ವಾರಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ನಳ್ಕಾಂ 

ಸಾವ್ಕಾರ್ ಶಾಬಿ ಲೋಬ್, ಇಜಯ್ ಸಾಂತ್ ಆನ್ನ್ ಫ್ರಾಯರಿಚ್ಕಾ ಕಾಪುಚಿನ್ 

ಫ್ರಾದಿಂಕ್ ಜಾಗೊ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲೊಆಸ್ಥಿದಾರ್ ಜೊರ್ಜಿ ಲೋಬ್, ಪ್ರಖ್ಕಾತ್ 

ವಕಿಲ್ ಪಿ. ಡಿಸೋಜ್ ಆನಿ ಎಲ್.ಸಿ. ಪಾಯ್ಸ್ (ಹೂ ಮದ್ರಾಸ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ 

ಎಂ.ಎಲ್.ಎ.ಯೀ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ) ಸೊಜಾಂಗೆಲೆ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ತೊಟಾಂಗಾರ್ 

ಇನಾಸ್ ಸೋಜ್, ಆವ್ರಿ ಸೋಜ್, ಪಾಸ್ಕು ಸೋಜ್, ಮಾಗಾ ಸಾವ್ಕಾರ್ 

ರುಜಾರ್ ಪೀಂತ್, ಸಾಲು ಪೀಂತ್, ಮರಿಯಾಣ್ ಪೀಂತ್ ಆನಿ ಜಾನಾ ಪೀಂತ್ 

ಭಾಭಾವ್. ಇಜಂಯ್ಕ್ ಥೊಡೆ ಖ್ಯಾತ್ ಬಾಂದ್ಬಿ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ತೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆ 

ಫಿಲಿಪ್ ಮೇಸ್, ಮಿಂಗೆಲ್ ಮೇಸ್, ಗಾಸ್ಪಾರ್ ಮೇಸ್, ಜುಜೆ ಮೇಸ್ಟ್ ಆನಿ 

ಹರ್. ಹಾಂಚ್ಕೆ ಪಯ್ಕಿ ಢೊಡ್ಕಾಂನಿ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚಿಂ ಆನಿ ಕಂಕ್ನಾಡಿ 

ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿಂ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಬಾಂದ್ಲಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಲೃಡೆ ಉಡಾಸ್ 

ಕಾಡ್ಬಾತ್. ತೆದಾಳಾ ಟೆರೆಸಾಚಿಂ ಘರಾಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿಂ. ಸಗ್ಳಿಂ ಘರಾಂ 

ಮಾತಿ ಕುಸೊವ್ನ್ ಬಾಂದ್ಕಾಲೆ. ಘರಾಂಕ್ ನಳೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಅನ್ಕೂಲ್ವಂತ್ 

ಕುಟಾಮ್ ಮ್ಹುಣ್ ಲೆಕ್ತಾಲೆ. ಚಡ್ತಾವ್ ಘರಾಂ ಕೊಲ್ಟಾಚಿಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ಲೋಕ್ 

ಕಷ್ಟಿ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಘಾಮ್ ಪೀಳ್ನ್ ಆನಿ ಬೊಟಾಂ ರುರವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ದಿಸ್ಸಡ್ಬೊೂ 

ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡ್ಡಾಲೊ. ಭೋವ್ ಥೊಡೆ 'ಬೊಂಬಯ್ ಸರ್ಗಾ'ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಲೆ ಆನಿ 

ತಾಂತ್ಲೆ ರೋೊಡೆ ತಾರ್ವೊಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರ್ ಭಂವ್ಹಾಲೆ. ಅಸಲಿಂ ಘರಾಣಿಂ 

ಆರ್ಥಿಕ್ ರಿತಿನ್ ವಯ್ಫ್ ಯೆತಾಲಿಂ. 

ಬೆನೆಟಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ್, ಸಾಟ್ ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಇಜಂಯ್ಕ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊಡ್ಮಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಚಿಂ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆಡ್ನಾಂವಾಂ 

ಆತಾಂಯ್ ಲೊಕಾಚ್ಮಾ ಜಿಬೆರ್ ಗೊಳ್ಳಾತ್. 'ಡಬ್ಬೊ ಲಿಗೊರ್', 'ಬಡ್ಡಾ 

ಮಾರ್ಕು', 'ಪಿಸೊ ಆಂತೊನ್', 'ಕೊಂಗೊ ಆಲ್ಲಿ', 'ಬುದ್ದು ಮನ್ವೆಲಾಮ್', 

'ಎಮ್ಮನ್' (10176 Emdon) ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲಾಕ್ಚ್ ಆಪಂವ್ಚೊ 'ಪಿಸೊ 

ಪೆದ್ರು', 'ಗಾಡ್ಕೆಗಾರ್ ದಿಯೆಗಾಮ್', "ಚಾಮಾದೊರ್ ಮಿಂಗೆಲಾಮ್' ಇತ್ಯಾದಿ. 

ಸಬಾರಾಂಕ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣೆ ಆಡ್ ನಾಂವಾಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ ಖಂಯ್. 
ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಲೊಬಾಂಗಲಿ ನಿಫಾಬಾಯ್, ಪಾಯ್ಬಾಂಗೆಲಿ 

ಆಂಜುಬಾಯ್, ಮಿಡ್ವೈಫ್ ಮಾಗ್ಲಿಬಾಯ್ (ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಿ 

ಆಜಿ), ಮಿಡ್ವೈಫ್ ಪಾಸ್ಕೆಬಾಯ್ ಆನಿ ಎಲ್ಲಾಬಾಯ್ ಹಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ 

ಕರೈತ್. ದಾಕ್ಕೆರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಇಜಯ್ದೊ ಕಾಸ್ಮಿರ್ ಮೂತಿ ಭೋವ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್. ತೊ 

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ತಜ್ಞ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ತೊ ಸರೊನ್ ಇತ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಕಾರೀ 



0 ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 

ತಾಚ್ಕೊ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಿಡೆಚ್ಕೊ ಗುಳಿಯೊ ಆತಾಂಯ್ ಲೋಕ್ ವಾಪರ್ತಾ. 

ಬರಯ್ಲಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ 'ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಿರ್ಮ್ಮಾ'ಚೊ ಸ್ನಾಪಕ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಲುವಿಸ್ 

ಮಸ್ಕರಣ್ ಇಜಯ್ದೊ ಪುಣ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಚ್ ಕದ್ಳೆ ವ್ಹಚೊನ್ ರಾವ್ಲೊ. 

'ರಾಕ್ಟೊ'ಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ 17 ವರ್ಸಾಂ ವಾವ್ ದಿಲ್ಲೊ. 

ಮೂನ್ಸಿಣಕೊರ್ ಶಿಲಾ ಮಿನೆಜ್ಯೀ ಇಜಯ್ದೊ. 

ಇಸ್ಕೊಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಆನಿ ಮೆಸ್ತಿರ್ಣಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಜೊನ್ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ, ಸಿಪ್ಪಾ 

(ಸಿಪ್ರಿಯನ್) ಮೆಸ್ತ್ರಿ, ಆಂದ್ರಾದ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ, ದೊಮೆಲ್ ಮೆಸ್ತಿ, ನಾಗಪ್ಪಯ್ಯ 

ಮಾಸ್ಟರ್, ಅಚ್ಚುತ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಕಾತ್ತು ಟೀಚರ್, ನತ್ತಾ ಟೀಚರ್, ಲುಸಿ' 

ಟೀಚರ್, ಮೊರ್ನೆಲ್ ಟೀಚರ್, ದುಲ್ಸಿನ್ ಟೀಚರ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಹ್ಕೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ 
ಮಸ್ತಿರ್ಣಿ ಆಂಕ್ಟಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಕಿತ್ಕಾಕ್, ಕಾಜಾರಿ ಮೆಸ್ತಿರ್ಣಿ೦ಕ್ ಬಾಳಾಂತ್ 

ಜಾಂವ್ಚಾ ವಳಾರ್ ಲಾಂಬ್ ರಜಾ ದೀಜಾಯ್ ಪಡ್ಡಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಮಾಕ್ 

ದವ್ರಿನಾತ್ಲ್ಲೆ. ತರ್ಬೆತಿ ಮೆಳ್ಲ್ಲ್ಯಾಾ ಮೆಸ್ತಿಂಕ್ 18 ರುಪಯ್ ಆನಿ ತರ್ಬೆತಿ 

ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 15 ರುಪಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳ್ಬಾಲೊ. 

ಇಜಯ್ಚ್ಹಾ ಬೆನ್ನಾ ಮಿರ್ನ್ಮಾಮಾಚೆ೦ ನಾಂವ್ ಕಾಡಿಜಾಯ್ಡ್ ಪಡ್ಬ್ಪಾ ಮ್ಹಣ್ಬಾ 

ಬೆನೆಟ್, ಕಿತ್ಕಾಕ್, ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಆನಿ ತಾಚಿ ಸೇವಾ ಇಜಯ್ಲಾರ್ ಆತಾಂಯ್ 

ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಬಾತ್. 

ಮಾರ್ಗಾಚ್ಮಾ ದೋನೀ ಕುಶಿಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ತಿಂ 

ಚಡಾವತ್ ದುಬ್ಳಿಂ. ಡ"೦ಯ್ ಹಾಂಗಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ ಎಕೆಕ್ ಅನ್ಕೂಲ್ವಂತ್ 

ಘರಾಣ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಅಸಲ್ಮಾ ವೆಳಾರ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ (ಕಪಿಕಾಡು) ವಠಾರಾಂತ್ 

ಪಾಯ್ಸಾಚ್ಕಾ ಗುಡ್ಕಾಕಡೆ ಜೋರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಜೊನ್ 

ಜೊಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಂರ್ಬಾರ್ಡಾವ್ನ್ ಇಜಯ್ ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ತೊ. 

ಜೊನ್ ಜೊಸ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲೊ. 

ಪುಣ್ ಎಕಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಚೆಂ ವೇತನ್ ತ್ಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಭೋವ್ ಉಣ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ 

ಜೊನಿಕ್ ಜೊಡಿಚ್ಕೊ ಹೆರ್ ವಾಟೊ ಸೊದಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೊ. 'ಪಿಯರ್ಲೆಸ್ 

ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನೈೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್' ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಂಪೆನಿ ತೆದಾಳಾ ಭೋವ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಚೊ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ದಫ್ಕರಾಚೊ ತೊ ಮುಖೆಲಿ 

ಜಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ತಾಣೆ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ಯೀ ಸಬಾರ್ 
ಕಂಪೆನಿಂಚ್ಕೊ ಏಜನ್ಸಿ ತಾಣ ಘುತ್ಲ್ಲೊ. 

ಜೊನ್ ಜೊಸಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಆಲಿಸ್ ಮಾರ್ಡಾಲಾಗಿಂ 1929 ಎಪ್ರಿಲ್ 

15 ತಾರಿಕೆರ್ ಭೋವ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ಪಾಸ್ಥೊ ಲೋಕ್ 

ಆತಾಂಯ್ ಉಲಯ್ತಾತ್. 

ಆಲಿಸ್ ಮಾರ್ಥಾಯೀ ಇಜಯ್ ಪಿರ್ಗಜೆಚಿ. ತಿಚೊ ಬಾಪಯ್ ವಿಶೆಂತ್ 
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ಜೊನ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಆವಯ್ ಮೇರಿ ಮಾಗ್ದಲೆನ್ ಡೆಸಾ. ತಿ 1912 

ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಜಲ್ಮಾಲಿ. ತಿಚೊ ಬಾಪಯ್ ತಿಚ್ಮಾ ಸ ವರ್ಸಾಂ 

ಪ್ರಾಯೆರ್ ಮ್ಹಣ್ಣೆ 1918 ವರ್ಸಾ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲೊ. ತಿಚ್ಮಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ 

ಆವಯ್ಕ್ ಆಪ್ಲ್ವಾ ಪಾಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ (ದೊಗಿ ಧುವೊ ಆನಿ ತೇಗ್ ಪೂತ್) 

ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ತಿ ಆನಿ ತಿಚೊ ಎಕ್ಲೊ 

ಬಾವ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಿಂಟೊ ಮಾತ್ರ್ ಜೀವಂತ್ ಆಸಾತ್. 1919 ವರ್ಸಾತಿ 

ಮದ್ರಾಸ್ ಗೆಲಿ ಅನಿ ಥ'೦ಂಯ್ಬರ್ ತರ್ಬೆತ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ದಿ ಪಯ್ಲಿ 

ಮಿಡ್ವೈಫ್ ಜಾಲಿ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತಿಕಾ 'ಮಿಡ್ವೈಫ್ ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯ್' 

ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಲೆ. ದೋನೀ ಕುಟ್ಮಾಂ ಎಕಾಚ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿಂ ತರೀ ವವಗ್ಳ್ಯಾ 

ವಾಡ್ಕಾಂನಿ ರಾವ್ತಾಲಿಂ. 

ತೆದಾಳಾ ಚಿಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ದಾರ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲಿಂ ವ್ಹಕಾಲ್ ನವ್ರೊ ರೆಸ್ಸೆರಾಕ್ ಆನಿ 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೊರಾಣ್ ವ್ಹತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ವ್ಹಡ್ಲೊ ದೋನ್ ದಾಮಾಸ್ಕಾಚ್ಕೊ 

ರಂಗಾಳ್ ಸತ್ರ್ರ್ಯೊ ಧರ್ನಂ ಕಾಂಯ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ 

ಜೂನ್ ಜೊಸಾಚ್ಮಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಜಾಕೊಬಾನ್ (ತಾಕಾ ಗಾಂವಾರ್ 

'ಬಾಪೊ)ರೊಬ್' ಮ್ಹಣ್ ವಳ್ಮಾತಾಲೆ) ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಕಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಸಾತ್ 

ದಾಮಾಸ್ಮಾಚ್ಕೊ ಸತ್ರ, ಹಾಡಯಿಲ್ಲೊ, ಖಂಯ್. ಕಾಜಾರಾಂತ್ ಸಗ್ಭ್ಯಾಂ 

ಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಆಕರ್ಷಣ್ ಹಂಚ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಮತ್. ಇತ್ತೆಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್, 

ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜೊನಿಕ್ 'ಸಾತ್ ಸತ್ರ್ಯಾಂಗಾರ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಪಡ್ಲೆಂ 

ಖಂಯ್. ವಿಚಿತ್ರ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಮಾರ್, ತಾಚ್ಮಾ ಖರ್ಕ್ಮಾ ನಾಂವಾನ್ ತಾಕಾ 

ವಳ್ಕೊಂಚೆ ಭಾರಿ ಉಣೆ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಪುಣ್ 'ಸಾತ್ ಸತ್ರ್ಯಾಂಗಾರ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತಕ್ಪಣ್ 

ಸಗೈಯ್ ತಾಕಾ ವಳ್ಮಾತಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ಬಾತ್. 

ಜೊರ್ಜಾಚೊ ದಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್ ಲುವಿ ಮ್ಹಣ್ಟಾ, 

'ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ ಪಿಯರ್ಲೆಸ್ ಕಂಪೆನಿಚಿ ಏಜನ್ಸಿ ಶಿವಾಯ್ 

ಥೊಡಿಂ ಡಬ್ಬ್ಯಾಚ್ಮಾ ಖಾಣಾಂಚಿ ಏಜನ್ಸಿಯೀ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ತಾಂತು 'ರಿಲಾಯನ್ಸ್ 

ಬಟರ್" ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ. ತೊ ತಾಂಚೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ಹೊ ಏಜಂಟ್ 

ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಹರ್ ದೊನ್ ತೀನ್ ಇನ್ಕೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿಯೀ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತಾ೦ತ್ಲಿ ಏಕ್ 'ವ್ಯಾನ್ಗಾರ್ಡ್ ಇನ್ಕೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿ.' 
ಮಂಗ್ಳುರ್ಹಾ ರಾಕ್ಣೊ ಹಫ್ತಾಳ್ಕಾಚ್ಕಾ 19೨0 ಮಾರ್ಚ್ 2 ಅಂಕ್ಕಾಂತ್ 

ಹ್ಮಾ ಕಂಪೆನಿಚೆಂ ಏಕ್ ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ತೆಂ ಅಶೆಂ ಆಸಾ: 

1 Ne RE Mande Dairy Pharm Ltd: 

Ahmedabad (Estd.1932) 

ರಿಲಾಯೆನ್ಸ್ ಡೆಯ್ರಿ ಫಾರ್ಮಾನ್ ತಯಾರ್ಲಿಲ್ಲೆಂ 'ರಿಲಾಯೆನ್ಸ್ ಬಟರ್' 



ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 

(ಲೊಣಿ) ತಾಚಾ ನಿತಳಾಯೆಕ್ ಸಗ್ಭ್ಯಾನ್೦ಚ್ ನಾಂವಾಡ್ದಾಂ. 1/2, 1 
ಆನಿ ೨ ಪೌಂಡ್ ಕಂರ್ಡ್ಮಾಂನಿ ಮೆಳ್ಬಾ. ದರ್ ಉಣಿಂಚ್. ವಿಕ್ತೊ ಚಲ್ಕತೆಲ್ಕಾ 

ಸಕ್ಬಾಂಗಡೆ ಮೊಲಾಕ್ ಮೆಳ್ಬಾ. ಏಜಂಟ್ಸ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಲ್ವಾತ್. ಶರ್ಥಾಂಕ್ 

ಇತ್ಕಾದಿ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಡಿಸ್ಟಿಬ್ಕೂಟರ್ಸಾಂಕ್ ಬೊರಯಾ: 

John Jos Fernandes & Sons 

Mangalore S.K. | 

(ಹ್ಮಾ ಲೊಣಿಯಾಚೆಂ ಏಕ್ ಟಿನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾವ್ಹಾಂ. ನಹಿಂಚ್ ತೆಂ 

ಉಂಚಿ ಆನಿ ರುಚಿಕ್ ಆಸಾ, ಬಗಾರ್ ತಾಚೆಂ ಪೆಕಿಂಗ್ಬಿ ವಿದೇಶಿ ನಮುನ್ಕಾರ್ 

ಆಸಾ. ಹಂ ಲೊಣಿ ಆಮ್ಚಾ ವಾಚ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಉಪಯೋಗ್ಸುನ್ 

ಪಳೆವೈತ್. ಮೆನೆಜರ್ 'ರಾಕ್ಹೊ') 

ಮುಖಾರುನ್ ಲುವಿ ಮ್ಹಣ್ಮ್ಟಾ, 

'ಹ್ಮಾ ಏಜನ್ಸಿಂ ವರ್ವಿಂ ಚಡ್ ಕಾಂಯ್ ಲಾಭ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹೂಡ್ಕಾ ವಳ್ಳಿಚ್ಕಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ 

ಡಡೆ ದಂದೆ ಸುರು ಕೆಲೆ. ಹಾಂವ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನೆಣಾ. ಕುಂಕ್ಹಾ೦ ಪೊಸಾಪ್ಯೀ 

ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಭಾಗಿದಾರಾಂನಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ. 

ತಾಣಿಂ ಥೂಡ್ಕ್ಮಾ ಬನಾವಟಿ ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಬಾಬಾಕ್ 

ಫಟಯ್ಲೆಂ. ತೊ ರಿಣಾಂತ್ ಪಡ್ಲೊ. ಘುರ್ ವಿಕುನ್ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ 

ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಲಂ. ತಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್ ಏಕ್ ರುವಿ ಸೈತ್ ಚಡಿತ್ ಮಳ್ಳಿನಾ. 

ಹೂ ಕೊಡು ಅನುಭವ್ ತಾಕಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕಾಯಾಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ 

ಕಾರಣ್ ಜಾಲೊ. 1953 ವರ್ಸಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ, ಬಾಬಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ 

ಸೊಡ್ನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆಪ್ಲೊ ಟಿಕಾಣೂ ಕೆಲೊ. 

'ಬಾಬ್ ಕಠಿಣ್ ಪರಿಶ್ರಮಿ. ತಶೆಂಚ್ ಶಿಸ್ತೆಚೊ ಮನಿಸ್. ಸುರು 

ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ, ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ 

ಒಂಬ್ಬಾನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಘರಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಶಿಸ್ತ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. 

ವೆಳಾರ್ ಉಟ್ಟೆಂ, ವೆಳಾರ್ ನಿದ್ದೆಂ, ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಕಾರ್ ವೆಳಾರ್ ಘರಾ 

ಯೆಂವ್ಚಂ ಹ್ಯಾ ವಿಷಾಂತ್ ತೊ ಖಡಕ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚಾ ಬಾಬಾಚ್ಕಾ 

ಕಾಜಾರಾಂತ್ ಆನ್ಕೇಕ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ತೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಆಬಾಕ್ - ಬಾಬಾಕ್ (ನವ್ರ್ಯಾಕ್) ನ್ಹ್ನಂಯ್ಹಾಂ - ಹೂಗಳ್ಳುನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ 

ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಗೀತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ರಚುನ್ ಗಾಯಿಲ್ಲೆಂ. 'ಗಾ ಗಾ 

ಬಾಪೊ ರೊಬ್.....' ತಶೆಂ ಕಿತೆಂಗಿ. ನವ್ರಾಚ್ಕಾಕೀ ನವ್ರ್ಯಾಚ್ಮಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ 

ಹೊಗಳ್ಳುನ್ ಕಂತಾರ್ ಗಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೋಕಾಕೀ ಮರಾ 

ಜಾಲಿ. ಮ್ಹಜೊ ಆಜೊ ತವಳ್ ಕಿತ್ಲೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ 
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ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ.' 

'ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಬಾಳ್ 

ಜಾವ್ನ್ 1930 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಜೂನ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಜೊರ್ಜ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ. 

ತೊ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಚೊ ರಾಯ್ ಜೋರ್ಜ್ ಪಾಂಚ್ಚ್ಯಾಚಿ 

ಜಲ್ಮಾ ತಾರಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆವಯ್ದಾ ಖುಶೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಬಾಳ್ಕಾಕ್ 

ಜೋರ್ಜ್ ಮ್ಹುಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ ಖಂಯ್. ತಾಚೆಂ ಪುರ್ತೆಂ ನಾಂವ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಜೋರ್ಜ್ ಮ್ಕಾಡ್ಕೂ. ತಾಚ್ಕಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಸಾಧಾರಣ್ ದೋನ್ 

ವರ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ಚೆರ್ಕೆ ಭುರ್ಗೆ ಜಲ್ಮಾಲೆ. 

ದುಸ್ರೊ, ಹಾಂವ್ ಲೋರೆನ್ಸ್ (ಲೊರಿ)-1932 ಆಗೊಸ್ಟ್ 17; ತಿಸ್ರೊ, 

ಮೈಕಲ್ (ಮಿಕ್ಕಿ)-1934 ಆಗೊಸ್ಟ್ 19; ಚೊವ್ರೊ, ಪಾವ್ಲ್ - 1930 

ಫೆಬ್ರೆರ್ 7; ಪಾಂಚ್ಚೊ, ಎಲೋಯ್ಸಿಯಸ್ (ಲುವಿ) - 1939 ಮೇ.18 

ಆನಿ ಸವೊ ತಶೆಂ ನಿಮಾಣೊ ಜಾವ್ನ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ (ರಿಚ್ಚಿ) 1951 ಜಾನೆರ್ 

21 ತಾರಿಕೆರ್ ಜಲ್ಮಾಲೆ.' 

19353 ವರ್ಸಾ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕುಟಾಮ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ 

20 ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಲಾನ್ ಘರಾಂನಿ ರಾವೊನ್ 1973 

ವರ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ಜೋನ್ಸನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲಿಯೊನಾರ್ಡ್ ಮಾರ್ಗಾಚೆರ್ 

ಎಕಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ತರಿ ವಿಶಾಲ್ ಘರಾಂತ್ ವಸ್ಮಿಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತಿಂ ಥು'೦ಯ್ 

ಯೇವ್ನ್ ಆತಾಂ 25 ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಾತ್. 1901 ವರ್ಸಾ, ಮ್ಹಣ್ಣ ಲಗ್ಬಗ್ 

ಶೆಂಬರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮಾಳಯ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಬಾಂಡ್ಲ್ಲೆಂ ಘರ್ ತೆಂ ಆಜೂನೀ 

ಮಜ್ಬೂತ್ ಆಸಾ. ವಿಶಾಲ್ ಆಂಗಣ್ ಆಸೊನ್ ತಾಂತುಂ ಏಕ್ ದೋನ್ ಮಾಡ್ 

ಆನಿ ಫಳ್ವಸ್ತುಂಚೆ ರೂಕ್ ಆಸಾತ್. ಜೊರ್ಜಾಚೊೂ ದಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್ ಲೋರೆನ್ಸ್ 

ಆತಾಂ ಡ'ಂಯ್ ಎಕ್ಸುರೊ ರಾವ್ತಾ. ತಾಣೆ ಆಮ್ಚಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸೆ ತಸಲಿ 

ನ್ಹಾಣಿ ಬಾಂಧಯ್ಲ್ಹಾ. ವ್ಹಡ್ಲಂ, ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂನಿ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ಸೊಂಬ್ಲೆ 

ಎದೆಂ ತಾಂಬ್ಕಾಚೆಂ ಬಾಣ್ ಆಸಾ. ತಾಂತುಂ ಸೊಣ್ಣಾಂ ಆನಿ ಸುಕ್ಕೊ ಖೊಲಿಯೊ, 

ಆಡಾರಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಘಾಲ್ನ್ ಉಜೊ ಕರ್ತಾತ್. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವೆಳಾರ್ ಭೊಗ್ಲ್ಲ್ಯಾ 

ದಗ್ದೂಣಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಕಾ ದಾವ್ಕಾ ಪಾಯಾಕ್ ಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ವಾನ್ 

ಹುನ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ಶೆಖ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನ್ಹಾಣ್ಮೆಂತ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ತೊ ವಾಪರ್ಮಾ. 

ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಸ್ತಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 25 ವರ್ಸಾಂನಿ ಹ್ಮಾ ಘರಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಂಯ್ 

ಬದ್ದಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ನಾ. 

ಜೊರ್ಜಾಚಿ ಆವಯ್ ಆಲ್ಲಿಬಾಯ್ ಭೋವ್ ಮೊಗಾಳಿ ಆನಿ ಮಾಯ್ಬುಾಸಿ 

ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲಿ. ದುರ್ಬಳ್ಕಾಂಚೊ ಆನಿ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚೊ ತಿಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಮೋಗ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಲುವಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ವಿಷಾಂತ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಬಾನಾ ಚಡ್ 
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ಉರ್ಬೆನ್ ಉಲಯ್ತಾ. 

'ತಿಚೆ ಧಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ವೊಡ್ಲಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮೊಂಚ್ಕಾ 
ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾಂಯ್ಡ್ ಏಕ್ ಗರ್ಭ್ ಹೊಗ್ನಾಯಿಲ್ಲೊ - ಪಾಂಚ್ಚಾ, ಯಾ 

ಸವ್ಮಾ ಮ್ಹಯ್ನಾಂತ್. ತಿಕಾ ಎಕಾ ಧುವೆಚಿ ಆಶಾ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಣಾಲಿ ಕ ಗರ್ಬ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ತಿ ಚಲಿ 

ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲಿ. ಜಾವೈತ್, ಎಕಾ ಧುವೆಚಿ ಆಶಾ ತಿ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ಕಿತ್ಕಾಕ್, 

ಆಮ್ಕಾಂ ಭಯ್ಡ್ಲ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. 

'ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಸನ್ನಿವೇಶ್ಯೀ ಇಲ್ಲೊ ವೆಗ್ಫೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. 

ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗುರ್ವಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಜ್ಕಾಳಾ ಗಲ್ಲಿ 

ರಗೊಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಥ'೦ಯ್ಸ್ ಉರ್ಲಿ. ತಿ ಕಾಣಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಲಾಂಬ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಆಜ್ಕಾಳಾ, ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಮಾಂಯ್ಚಾ ಕುಳಾರಾ, ಮದ್ರಾಸ್ ಥಾವ್ನ್ 

ಮಾಂಯ್ಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಭಯ್ದ್ ರಜೆರ್ ಆಯ್ಲಿ. ತಿ ಖಬಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ 

ಆಲ್ಬಿ ಮಾಮ್ ಆಮ್ಗ್ಲೆರ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ಕಡೆ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಖಂಯ್ 

'ಸಿಸಿಬಾಯ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಮಾಂಯ್ನ್ ಆಪಯ್ಲಾಂಗೊ ತುಕಾ.' ಮಾಂಯ್ಕ್ 

ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ತೆದಾಳಾ ಬಾಬ್ ಘರಾ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. 

ದೆಕುನ್ ತಿಣೆ ಮ್ಹಳಂ, 'ಭಾವೂಜಿ ಘರಾನಾ. ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್.' 

ಮಾಮ್ ಭಾವೊಜಿ ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಾಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಆನ್ಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿ 

ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೂನ್ ಘರಾ ಚಲ್ಲೊ. ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿ ಆಯ್ಲೊ. 

ತೆದ್ನಾಂಯ್ ಬಾಬ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಪರಂ ತಿಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿ ಆಯ್ಲೊ. ಹ್ಕ ಪಾವ್ಟಿ 

ಮಾತ್ರ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಆಪೂವ್ನ್ ವ್ಹರ್ದೊ ದೃಡ್ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ನ್೦ಚ್ ತೊ 

ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹ್ಮ ಪಾವ್ಟಿಯೀ ಬಾಬ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಮಾಮ್ 

ಮಾಂಯ್ಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ 'ಆಮಿ ಯಾ.' 

ಕುಳಾರಾಚ್ ಉರ್ಲಿ 

'ತಶೆಂ ಗಲ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ಯೀ ಸುಮಾರ್ 

ವರ್ಸಾಂ ಕುಳಾರಾಚ್ ಉರಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತದ್ನಾಂ ಕೊಣ೦ಯ್ ಚಿಂತುಂಕ್ 

ನಾ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತೆಂ 1938 ವರಸ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ನತಾಲಾಂಚೊ ವಳ್ 

ತೊ. ನತಾಲಾಂ ಘಸ್,ಯೀ ಜಾಲೆಂ. ತವಳ್ಯೀ ಬಾಬ್ ತಿಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವ 

ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೊನಾ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ಯೀ ತಿಣೆ ಭರ್ವಸೊ 

ಸಾಂಡ್ಲೊನಾ. ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂನಿ ನ್ಹಂಯ್ ತರ್ ಎಕಾ ಮ್ಹಯ್ನಾನ್ ತರಿ 

ಯೆತೊಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ತಿಣೆ ದವರ್ಲೊ. ಸಿಸಿ ಮಾವ್ಕಿಯೀ ಮದ್ರಾಸ್ 

ಪಾಟಿಂ ಗೆಲಿ. ದಿಸಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದೀಸ್ ಗೆಲೆ. ತರಿ ಬಾಬ್ ಆಯ್ಲೊನಾ. 



ಏಕ್ ಸಾಹಸಿ ಜೀಣ್ | ll: 

ಆಪುಣ್ ಗುರ್ವಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಖಂಡಿತ್ ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ 

ಭರ್ವಸೊ ಮಾಂಯ್ದೊ. 

'ಆತಾಂ ದೋನ್ ಘರಾಣ್ಕಾಂ ಮದ್ದೆಂ ಹೆಂ ಮಾನ್ ಮರ್ಯಾದಿಚೆಂ 

ಸವಾಲ್ ಜಾಲೆಂ. ಇತ್ಲೊ ತೆಂಪ್ ಕುಳಾರಾ ರಾವಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ 

ವ ತಿಚಾ ಘುರ್ಜಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖುಶೆನ್ ಘೂವಾಚ್ಕಾ ಘರಾ ವ್ಹಚೊಂಕ್ 

ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂನಾ. ತೆವ್ಮಿಲ್ಮಾನ್ ಬಾಬ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ಲಾಗ್ಲೊ ಖಂಯ್ 

'ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ತಾಕಾ ವ್ಹಚ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ನಾ. ಕಶೆಂ ಗೆಲಾಂ ತಶಂ 

ಯೇಂವ್ಹಿ' ಅಶೆಂ ದೋನೀ ಕುಟ್ಮಾಂ ಸೊಡ್ದೊಡ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ 

ನಾಸ್ತಾಂ ಹೆಂ ಔ'೦ಡ್ ರುುಜ್ ಮುಖಾರ್ಸುನ್ ಗೆಲೆಂ. ಹಾಂತುಂ ಮಾಂಯ್ದಿ 

ಮನಾಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗ್ನೂನ್ ಆಯ್ಲಿ. ತಿಚಿಂ ಅವ್ಕಕ್ಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ತಿಕಾ ವಿರಾರ್ 

ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಅಸಲ್ಮಾ ವಳಾರ್ ಮಾಲೃಡ್ಕಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ವಕಾತ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಮತ್ ಉದ್ರಿಕ್ಟ್ ವ ಉದ್ವಿಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಕ್ಷೆರ್ 

ಥಂಡ್ ಉದ್ಮಾಚಿ ಧಾರ್ ಸೊಡ್ಡಿ. ಹಾಂತುಂ ಕುಡಿಕ್ ಥೌ೦ಂಡಾಯ್ ಮೆಳೊನ್ 

ಮತಿಕ್ ಶಾಂತಿ ಲಾಭ್ತಾ; ಕ್ರಮೇಣ್ ಮತಿಚೊ ತನಾವ್ ಉಣೂ ಜಾವ್ನ್ 

ಕುಡಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸುದಾರ್ವಾ. ದಕುನ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಕ್ ಮಾಂಯ್ಯಾ 

ತಕ್ಷೆರ್ ಔ'ಂಡ್ ಉದ್ಕಾಚಿ ಧಾರ್ ಧರ್ಲಿ. ತಾಂತುಂ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಮಾಂಯ್ಕ್ 

ಜಾಯ್ಕೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಲಾಭ್ಲಂ. ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಮಾಂಯ್ದಿ ಮಾವ್ಕಿ ಕೆದಾಳಾಯ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ಬಾಲಿ 'ತುಜ್ಮಾ ಧರ್ಮಾನ್ ತುಜ್ಮಾ ಆವಯ್ದ್ಯ್ಯಾ ಮಾತ್ಕಾರ್ 

ಶೆಂಬೊರ್ ಕೊಳ್ಳೆ ಉದಾಕ್ ಧಾರ್ ಸೊಡ್ಲಾಂರೆ' 

'ಅಶೆಂ ದೀಸ್ ಧಾಂವ್ಲೆ, ಮ್ಹಯ್ದ್ನೆ ಗೆಲೆ ಆನಿ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ. 

ತರಿ ಬಾಬ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹರೂಂಕ್ ಆಯ್ದೊನಾ. ಹ್ಕಾ 

ವರ್ಸಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರಯತನ್ ಚಲೊಂಕ್ ನಾ 

ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಂಯ್. ಬಾಬಾಚ್ಕಾ ವಾಡ್ಕಾಚ್ಮಾ ಗುರ್ಕಾರಾನ್, ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ 

ವಾಡ್ಕಾಚ್ಕಾ ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ 

ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಜಯ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾನ್ಯೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 
ತಾಂಕಿ ಭಿತರ್ದಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪಣ್ ಸಗ್ಳಂ ಖಡ್ಬಾರ್ ಉದಾಕ್ 

ವೊತ್ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಜಾಲೆಂ. | 
'ಪುಣ್ 1946 ವರ್ಸಾ, ಮ್ಹಣ್ಣೆ ಅಸೊ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ 

ಸ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಬ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯ್ಲಿಂ. ತ್ಕಾ ವರ್ಸಾ 

ಜೊರ್ಜಾಚಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಜ್ಯಾಾ ಖುಶೆಖಾಲ್ ತಾಣೆ 

ಯಾಜಕ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಇರಾದ್ಕಾನ್ ಸಮಿನರಿಕ್ ವ್ಹೆಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. 

ಹ್ಕಾ ನಿರ್ಧಾರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನ್ಕೆಕ್ ಹೇತು ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಜಾವೈತ್. ತೊ 
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ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ಜೊ. ತ್ಕಾ 

ತೆಂಪಾರ್ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಭರಿ ಜಾಯ್ದಾಯ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಪುತಾ ಸಾಂಗಾತಾ 
ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇವ್ನ್ ಬಿಸ್ಬಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 
ಆಪ್ಲೆ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ತರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ದೊ ಎಕ್ವಟ್ 
ಜೊಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಲ್ಪನಾ ಜೊರ್ಜಾಚ್ಕೆ ಮತಿಂತ್ ಆಯ್ಲಿ ಜಾವೈತ್. 

ಹಂ ದೃಶ್ಶ್ ಆಮಿ ಅಂದಾಜ್ ಕರೈತ್. ಮಾಲ್ಕಡೊ ಪೂತ್ ದೆವಾಚ್ಕಾ 

ಆಪವ್ಣ್ಹಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾ. ಭಕ್ತಿವಂತ್ 

ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ತಿ ಏಕ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ 

ಘುಡಿ. ಪುಣ್ ಆಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಆಸಾಂವ್. ತರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ದೆಂ? 
ಪುತಾನ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ವೆವೆಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಕಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಎಕ್ಟಟೊಂಕ್ 

ಮನ್ ನಾ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾದ್ರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ನಾ. ತುಮ್ಚಿ ಇಚ್ಛಾ ಕಿತೆಂ 

ಸಾಂಗಾ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ಖಂಚಿಂ ಆವಯ್ಬಾಪಯ್ ಪತಾಚೆಂ ಹೆಂ 

ವಾಜಿ, ದೈವೀ ಪ್ರೇರಿತ್ ಮಾಗ್ಗೆ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ಮಿತ್? ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಇತ್ತಿಂ 

ವರ್ಸಾಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಆಸೊನ್ ಕಾಳ್ತಾಂತ್ ವಿರಹಾಚೊ ದಾವ್ ಸೊಸುನ್ ಲಾಗಿಂ 

ಯೇಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ನೀಬ್ ಸೊಡುನ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಾಂ ಜೊರ್ಜಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ 

ಹಿ ಸಂಧಿ ದೆವಾನ್೦ಚ್ ಧಾಡ್ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಿ. ಕಿತೆಂಯ್ 

ಜಾಂವ್, ಹ್ಮಾ ಕಾರಣಾನ್ ತರಿ ಬಾಬ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ ಪರ್ತೆಂ ಮೆಳ್ಳಿಂ. ಹೆಂ 

ಏಕ್ ಭಾವೋದ್ವೇಗಾಚೆಂ ಮಿಲನ್ ಮ್ಹಣ್ಮೆತ್.' 

ಪತಿ ಜೊನ್ ಜೊಸ್ ಸರೊನ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮ್ಹಣ್ಣ 1993 ಮಾರ್ಚ್ 

16 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಲ್ಲಿಬಾಯೆನ್ ಹಾ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಪಯ್ಕ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಸಾಸ್ಟಿಕ್ 

ಯಾತ್ರಾ ಆರಂಬಭ್ಲಿಲಿ. ಆಲ್ಲಿಬಾಯ್ ದೆವಾಸ್ಸಣಾಚ್ಕಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ 

ಜಾಲ್ಲಿ. ತಿಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಸೂಬಿತ್ ಮಾಗ್ಲಾಚಿ ಜೀಣ್, ಜಿ ಸಗ್ಭ್ಯಾಂ 

ಥೌಂಯ್ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಖಂತ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲಿ. ತಿಚೆಂ ಘುರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ 

ಉಗ್ತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಸಯ್ರಿಂ ಥಾಯ್ರಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಜೆವ್ಲಾಕ್ ರಾವ್ಸಾರ್ ತಿಕಾ 

ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಸಾಂಗ್ದೊ ನ್ಹಂಯ್. ಕೊಣೀ ಎಕ್ಲೊ ಚಡ್ ವಳ್ಳಿಚೂ 

ನ್ಹಂಯ್ ಜಾಲ್ಮಾರಿ ತೊ ಪಿಡೆಸ್ಟ್ ಜಾಲಾ ವ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಮಾರ್ 

ಪುರೊ, ತಿ ನೀದ್ ಖಳೊನ್ ತಾಚೆಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ದಾಲಿ ಆನಿ ತರ್ಸಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ 

ತೇರ್ಸ್ ತಾಚೆಖಾತಿರ್ ಅರ್ಪಿತಾಲಿ. ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಪಡ್ಡೆಂ ಮ್ಹಳ್ಮಾರ್ ಕಿತೆಂ ತಿ ಸಾರ್ಕಿ 

ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲಿ. ಕಿತ್ಕಾಕ್, ತಿಚ್ಕಾ ಜಿಣ್ಕಂತ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ ಭೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಕಾ 

ಪರಿಸ್ದಿತೆ ಥಾವ್ನ್ ತಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಎಮರ್ಚೆನ್ಸಿಚ್ಕಾ ವೆಳಾರ್ 

ತಿಚ್ಮಾ ತೆಗಾ೦ ಪುತಾಂಕ್ (ಜೊರ್ಜ್, ಲೋರೆನ್ಸ್ ಆನಿ ಮೈಕಲ್) ಹಾಂಕಾಂ 

ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಜಯ್ಲಾಂನಿ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ 
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ಲೋರೆನ್ಸಾಕ್ ಪೋಲಿಸಾಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಗ್ದೊಣೆ ವಿಷಾಂತ್ ಶ್ಹಾ ಆಯೋಗಾನ್ 

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತನ್ನೆ ವೆಳಾರ್ ಪುತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸದ್ದಾಂ ತಿ 

ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಯೆತಾಲಿ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವೆಳಾರ್ ಲೋರೆನ್ಸ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ 

ವೆಳಾರ್ ತಿಣೆ ವಿಶೇಸ್ ಧೈರಾನ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ದೇವ್ರಾಜ್ ಅರಸುಕ್ 

ಅರ್ಜಿ ದಾಡ್ನ್ ಪುತಾಕ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಹಾಜರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಂಡಾಹ್ಹಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. 

ಹ್ಮಾ ಕಷ್ಟ್ ಅನ್ವಾರಾಂ ಮಧೆಂಯ್ ತಿ ಏಕ್ ಸೊಸ್ಸಿಕಾಯೆಚಿ, ಶಾಂತ್ 

ಸ್ವಭಾವಾಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲಿ. ದೆವಾನ್ ಕಿತೆಂ ನಿರ್ಮಿಲಾಂ ತಾಚೆ ಭಾಯ್ರ್ ಹೆರ್ 

ಕಿತೆಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಘಡೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಿಚಿ ದೃಡ್ ಪಾತ್ಮೆಣಿ. 

ಸಾಂಜೆರ್ ಭರ್ತಿ ಸಾಡೆ ಸಾತ್ ವೊರಾರ್ ಉಬಾರ್ ಆನಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ತಾಳ್ಮಾನ್ ತಿಣೆ 

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತೇರ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ಪೆಲ್ಮಾಚೊ ಹುಸ್ಕೂ ತಿಕಾ 

ಚಡ್. ದುರ್ಬಳ್ಕಾಂಕ್, ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಆನಿ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ತಿ ಉದಾರ್ 

ಮನಾನ್ ಮಜತ್ ಕರ್ಕಾಲಿ. ತಿಚೆಂ ಘರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ - 

ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ತಿಚೊ ಘರ್ಕಾರ್ ಜೊನ್ ಜೊಸ್ 1983 ವರ್ಸಾ ಸರ್ಲಾ 

ಉಪ್ರಾಂತ್. ಘರಾ ಕೊಣೀ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ವತ್ತಾಯ್ ಕರ್ನ್ 

ರಾವವ್ನ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ದೀವ್ನ್ ದಧಾಡ್ಬಾಲಿ. ಆಪ್ಟೊ ಕೊಣೀ ಸಯ್ರೊ ವ ವಳ್ಕಿಚೊ 

ಭಲಾಯ್ಕೆನ್ ಬರೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಬಾರ್ ಮೆಳ್ಳಿ ತರ್ ತಿಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಖಂತ್ 
ಭೂಗ್ಮಾಲಿ. ತಾಚೆಖಾತಿರ್ ತಿ ರಾತಿಂ ನೀದ್ ಖಳೊನ್ ವೊರಾಂಚಿಂ ವೊರಾಂ 

ತೇರ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾಲಿ. ದೆವಾಚೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತಿಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಅಪಾರ್ ಆನಿ 

ದೆಕುನ್ ಜಿಣ್ಮೆಂತ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ವಿಫ್ನ್ ಅನ್ವಾರಾಂ ತಿ ಶಾಂತ್ ಮನಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ 

ಕರುಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಿ. 

ಲುವಿಕಡೆ ಜೊರ್ಜಾ ವಿಷಾಂತ್ ಹೂ ಬರಯ್ಲಾರ್ ಮಸ್ತು ಉಲಯ್ಲಾ. ಪುಣ್ 

ಹಾಂವಂ ವಿಚಾರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಸಪ್ಣಾಂತೀ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ ತಸಲಿ 

ಜಾಪ್ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಬಾನಾ ಹಾಂವ್ ಚಕಿತ್ ಜಾಲೊಂ. ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲ್ಲೆಂ 

ಸವಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ 'ತುಜ್ಕಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ಜೊರ್ಜಾಚ್ಕಾ ಸಾಧನಾಂ 

. ಪಯ್ಕಿ ಅತೀ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಸಾಧನ್ ಖಂಯ್ಚೆಂ?' ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಕಿ 

ತೊ ಎಸ್.ಕೆ.ಪಾಟಿಲಾ ವಿರೋಧ್ ಜಿಕ್ಲ್ಲೆಂ ವ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವೆಳಾರ್ 

ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಕ್ ಪಂಡಾಹ್ಹಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ, ವ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸೊನೀ ಪಯ್ಕಿಲ್ಕಾ 

ಮುರಖಾಫ'ರ್ಪುರಾಂತ್ ಪ್ರಚಂಡ್ ಬಹುಮತಾನ್ ಜಿಕ್ಲ್ಲೆಂ, ಕೊಂಕಣ್ ರೇಲ್ವೆ 

ಅಸ್ಥಿತ್ವಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಮುಂಬಯ್ಚ್ಕಾ ಕಾಮ್ನಾರಾಂಕ್ 

ಸಂಘಟಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವ ಹರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ರಾಜಕೀ ಆನಿ ಕಾಮ್ದಾರ್ ಶೆತಾಂತ್ಲಿಂ ತಾಚಿಂ 

ಸಾಧನಾಂ ಹಾಂಚ್ಕೆ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ತೊ ಖಂಡಿತ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್. 

ಪುಣ್ ಪುರ್ತ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ಲುವಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ, 'ಸೆಮಿನರಿಕ್ ರಿಗ್ಚ್ಯಾ 
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ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪರೈೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ಲ್ಲೆಂ 
ತಾಚ್ಕಾ ಸಾಧನಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಅತೀ ವ್ಹರೈೆಂ ಸಾಧನ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಮೆತಾಂ. 

ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್, ಎಕಾ ಸಂವೇದನಾಶಾಲಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ 

ವೆಗ್ಸಂ ಆಸ್ಟಂ ಸೊಸಾತ್?' ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಲುವಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ರುಪ್ಮಾಂತ್ 

ಸೂಳಾ ಆಣೆ ಸತ್ ದಿಸ್ತಾ. ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಎಕ್ವಟ್ ಹಾಕಾ ಮಹತ್ವ್ 

ದಿತಲ್ಮಾಕ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಧನ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್ ನಾ. 

ನಿಮಾಣೊ ಪೂತ್ ರಿಚ್ಚಿ ಜಲ್ಮೊನ್ ಹೊಡ್ಕ್ಮಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ನಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ 

ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವಿನೋದಿಕ್ ಘಡಿತ್ ಲುವಿ ಉಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ಬಾನಾ ಆತಾಂಯ್ : 

ತಾಕಾ ಹಾಸೂ ತಡ್ವುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ತೊ ಮ್ಹಣ್ಟಾ, | 

'ಮ್ಹಜೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಭಾವ್ ಲೊರಿ ಫಾ. ಜುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತಿರುಚಿ 

ಗಲ್ಲೊ. ಫಾ. ಜುಜೆ ಆಮ್ಚಾ ಜೊಸ್ಸಿನ್ ಆಕಯ್ದೊ ಪೂತ್, ಏಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ 

ಇಸ್ಕೊಲ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ. ಡ'ಂಯ್ಸರ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ತರ್ಬೆತಿ 

ಜೊಡ್ಬಚ್ ಲೊರಿ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಅವ್ಲೆಂತ್ ಮಾಂಯ್ ಆಮ್ಚಾ 

ನಿಮಾಣ್ಕಾ ಭಾವಾಕ್ ರಿಚ್ಚಿಕ್ ಬಾಳಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೊಡೆ ಮ್ಹಯ್ಲ್ನೆ ಜಾಲ್ಲೆ. 

ಲೊರಿಕ್ ಹ ಗಜಾಲ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಲೊರಿ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಮಾಂಯ್ 

ರಾಂದ್ಪಾಕುಡಾಂತ್ ಆಳೆನ್ ವಾಟ್ಟಾಲಿ. ರಿಚ್ಚಿ ತೆಣಂಚ್ ಧಿಮ್ಮ್ಕುರೆಂ ವ್ಹೆತಾಲೊ. 

ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಲೊರಿನ್ ಮಾಂಯ್ಕಡೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, "ಮಾಂಯ್, ಹೂ 

ಕೋಣ್?' 

'ತೊ ಸೆಜಾರ್ಹೊರೆ' ಮಾಂಯ್ಡ್ ಅಮೃಕೆಂ ಹಾಸೊನ್ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ. 

ದೊನ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಸಾಂಜ್ ಜಾಲಿ; ಸಾಂಜ್ ವ್ಹಚೊನ್ ರಾತ್ ಜಾಲಿ ತರಿ 

ಹೊ ಭುರ್ಗೊ ಘರಾಂತ್ಚ್ ಖೆಳೊನ್ ಆಸಾ! ಲೊರಿಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಅಜ್ಕಾಪ್ 

ಜಾಲೆಂ. 

'ಹಾಕಾ ಕೊಣೀ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನಾಂತ್?' ತಾಣೆ ಮಾಂಯ್ಕ್ 

ಸವಾಲ್ ಘಾಲೆಂ. ತೆದಾಳಾ ತಿಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ'ತುಜೊ ಭಾವ್ರೆ ತೊ!' ಲೊರಿಚೆಂ 

ತೊಂಡ್ ಲಜೆನ್ ತಾಂಬ್ಲೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವೆಗ್ಳಂ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. 

ಜೊರ್ಜಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚ ದೀಸ್ 

ಜೊರ್ಜಾಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ ಆನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ಲೆ ದೀಸ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಂಯ್ 

ಘುಡಿತಾಂ ನಾಸ್ತಾಂ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲೆ. ತಾಚಿ ಶೆಜಾರ್ನ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ 

ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೊ| ಬೆನೆಟ್ ಪಿಂಟೊಚಿ ಆವಯ್ ಆಲಿಸ್ ಪಿಂಟೊ (76) ಮ್ಹಣ್ತಾ, 

'ಹಾಂವ್ ಜೊರ್ಜಾಕ್ ತಾಚ್ಕಾ ಭುರ್ಗಾಪಣಾಠಾವ್ನ್ ವಳ್ಕಾತಾಂ. ತೊ 

ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಪಳೆತಾಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಕಾಕೀ 
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ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್. ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ತೊ ದೊತೊರ್ನಿಕ್ ವ್ಹೆತಾಲೊ 

ಪುಣ್ ಸರಾಗ್ ನ್ಹಂಯ್. ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲೆ ಭಾವ್ ದೊತೊರ್ನಿಕ್ ಯೆತಾನಾ 

ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ. ತೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಲ್ಲೆ. 

ಜೊರ್ಜಾಚಿ ಆವಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾರಿ ಮೊಗಾಚಿ. ಆಲ್ಲಿಬಾಯ್ ತಿಚೆಂ 

ನಾಂವ್, ಮಿಡ್ವೈಫ್ ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯೆಚಿ ಧುವ್. ಹಾಂವ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಹುಳ್ಳುಳಿಂ 

ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ದೆಕುನ್ ಸಗ್ಳಿಂ ಮ್ಹಜಿ ಆಪುರ್ಬಾಯ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ತಾಂತುಂ 

ಆಲ್ಲಿಬಾಯ್ ಎಕ್ಲಿ. ತಿಚೆಂ ಜೊರ್ಜಾಚ್ಮಾ ಬಾಪಾಯ್ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ 

ಜಾತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚಿಂ. ತಾಂಚಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ 

ದಾಮಾಸ್ಕಾಚ್ಕೊ ಸಾತ್ ಸತ್ರ್ಯೊ ಹಾಡ್ಲ್ಲಾನ್ ಜೊರ್ಜಾಚ್ಮಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ 

'ಸಾತ್ ಸತ್ರೆಗಾರ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಪಡ್ಲ್ಲೆಂ. ಆಲ್ಲಿಬಾಯೆಕ್ 

ಲ್ಹಾನ್ಜಾವ್ನ್ ಮಸ್ತು ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಪಡ್ಲ್ಲೆ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ 

ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಲ್ಮಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ತಿಕಾ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಮ್ಹಜೆಕಡೆ 

ಮಸ್ತು ಉಲಯ್ತಾಲಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಕಾ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾ ವಿಷಾಂತ್ ಥೊಡ ಪಾವ್ಟಿ 

ಮ್ಹಣ್ಚಾಲಿ 'ಕೊಣಾಚೆಂ ಸೈಂಬ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಕೊಣ್ಣಾ, ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ 

ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್.' ಭುರ್ಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಲುವಿ ಚಡ್ ಹುತಾವಳಿ ಕರ್ತಾಲೊ. 

ತೊ ಮ್ಹಜ್ಮಾಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಯೆತಾಲೊ. ವಾಟೆರ್ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡೊನ್ 

ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಂಡ್ಕುಲಾಂನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮಾಣ್ಕೆ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೆ. 

` ತಾಂಕಾಂ ಫಾತರ್ ಮಾರ್ತಾಲೊ. ತೆದಾಳಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವ್ಹೆಚ್ಕಾ ಭುರ್ಗಾಂಚ್ಕಾ 

ಆಂಗಾರ್ ಉದಾಕ್ ಉಸಳ್ಪಾಲೆಂ ಆನಿ ತಿಂ ರಡ್ಬಾಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ಚಿಕ್ಕೆ ವ್ಹಡ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಗೊವ್ಚಿ ಕರ್ತಾಲಿಂ... ಪುಣ್ ಕಿತಂ ಮ್ಹಳ್ಳಾರೀ 

ಆಲ್ಲಿಬಾಯೆಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಶಿಕ್ಪಿ ಆನಿ ಬುದ್ವಂತ್, ದೇವ್ ಭಿರಾಂತಿನ್ 

ವ್ಹಾಡಯಿಲ್ಲಿಂ. ಹಾವೆಂ ಲೊರಿಕ್ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ, ಪಾವ್ಚುಕ್ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ, 

ಲುವಿಕ್ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ. ಜೊರ್ಜಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ತೆದಾಳಾ ಕೊಲೆಜಿಕ್ (ನೀಜ್ 

ಜಾವ್ನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್) ವ್ಹೆತಾಲೊ. ಬೆಂಕಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ದೊ ತಾಚೊ 

ಮಾವೊ ತಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ 

ಸ್ಕೂಲ್ಡೇವ ಹರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಫಂಕ್ಸನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚ್ಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ 

ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಮಸ್ತು ಪಾವ್ಟಿ ಹಾಂವ್ ತಾಂಚ್ಕಾ ಘರಾ ಗೆಲ್ಕಾಂ. 
ಆಮ್ಚಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಚೆಡೆ ಚೆಡ್ವಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಶಿಕ್ಕಾಲಿಂ. ಜೊರ್ಜಿ 

ಸೆಮಿನಾರಿಕ್ ಗಲ್ಲಾ, ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಕಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ. 

ಆಮ್ಚಿ ಇಜಯ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ದೇವ್ ಆಪವ್ಣಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಮುಖಾರ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲಿ. | 

ತಾಚ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಇಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಲ್ಲೊ ಆನ್ಕೆಕ್ ಮಾನೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ 
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ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊ ಆತಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಕಲಿನಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ತೊ 

ಮ್ಹಣ್ಣಾ, 'ಜೊರ್ಜಿಕ್ ಆಮಿ 'ಜೆರಿ' ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಜೋರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಬೊಂಬಯ್ ಆಯ್ಲಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಆಪಂವ್ಕ್ 

ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕಾಪಿಕಾಡಾಂತ್ ವಯ್ತೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್, ಸಕಯ್ಡ್ ತಾಂಚೆಂ 

ಘರ್. ಜೆನಿಯಾಬಾಚೆಂ (ಜೊರ್ಜಾಚೊ ಬಾಪಯ್) ಸಗೈೆಂ ಕುಟಾಮ್, 

ಆನಿ ತಾಚಿ ಏಕ್ ಆಂಕ್ಕಾರ್ ಭಯ್ಲ್ ಡ%'ಂಯ್ ರಾವ್ತಾಲಿಂ. ಹಾಂವ್ 

ಕೆದಾಳಾಯ್ ತಾಂಗರ್ ಯೇವ್ನ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ. ತೆದಾಳಾ ಆಮಿ 

ಸಗ್ಗ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗೆ. ಹಾಂವ್ ತಾಂಗೆರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜೆರಿ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಮ್ಹಣ್ಟಾಲೊ 'ಹಾಂಗಾ ಯೇರೆ ಫೊಕಾ, ಬಸ್, ಬಸ್.' ತೊ ಇಗರ್ಜೆ೦ತ್ 

ಎಕ್ಟ್ಬ್ರೀವ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಸೊಡಲಿಟಿಚೊ ಮುಖೆಲಿ; ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಆಪಯ್ತಾಲೊ. 

ಹಾಂವ್ಯೀ ಬರ್ಲಿ ಜಾಲೊಂ. ತಾಕಾ ಪಾದ್ರಿ ಆನಿ ಮಾದ್ರಿ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ 

ಕರ್ತಾಲಿಂ. ದೆವಾಸ್ಪಣಾಚೊ ಭುರ್ಗೊ. ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ತಾಚೆಂ 

ಮಟ್ರಿಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಮಟ್ರಿಕ್ ಜಾತಚ್ ಪಾದ್ರಿಪಣಾಕ್ ಗೆಲೊ. ತಾಚ್ಕಾ 

ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಆಕಯ್ದೊ ಪೂತ್ಯೀ ಪಾದ್ರಿ. 

'ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಭಯ್ಲಿಚ್ಯಾ ಘೂವಾಚೊ ಜಾಗೊ ಜೊರ್ಜಾಚ್ಮಾ ಹಿತ್ಲಾಕ್ 

ಲಾಗೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜಿ ಭಯ್ಲ್ ಸರ್ಲಿ ಆನಿ ಹೊೂಡ್ಕಾ ತೆಂಪಾ 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚಿ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಧುವ್ಯೀ ಸರ್ತಿ. ತೆದಾಳಾ ಮ್ಹಾಜ್ಮಾ ಭಾವೊಜಿನ್ 

ತಾಚೊ ಜಾಗೊ ಜಚೊರ್ಜಾಚ್ಕ್ಮಾ ಆವಯ್ಕ್ ಚಾರ್ಕಿಂ ರುಪ್ಕಾಂಕ್ಗಿ ಪಾಂಯ್ಕಿಂ 

ರುಪ್ಕಾಂಕ್ ಕೊಣ್ಣಾ ವಿಕ್ಲೊ. ತ್ಕಾ ಜಾಗ್ಕಾರ್ ಸುಮಾರ್ ವೊಳಿ ಮೊಗ್ಳಿಂ 

ಜಾತಾಲಿಂ. ಆಮಿ ದೋಗೀಯ್ - ಮ್ಹಳ್ಮಾರ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಜೆರಿ - 

ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಮೊಗ್ರಿಂ ಕುಂಟ್ಟೆಲ್ಮಾಂವ್. ತಿಂ ಆಮಿ 'ತೀನ್ ಮಾರ್ಗಾ'ಕಡೆ 

ವ್ಹರ್ನ್ ವಿಕ್ತಾಲ್ಮಾಂವ್. ಡ'ಂಯ್ ಕಮಲಾಕ್ಷಾಚಿ ಆಂಗಡ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ತೀನ್ 

ಮಾರೊಗ್ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್, ಏಕ್ ಇಜಯ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವ್ಹಚೊ, ದುಸ್ರೊ 

ಕೊಡಿಯಾಳ್ಬಯ್ಲ್ ವ್ಹೆಚೊ ಆನಿ ತಿಸ್ರೊ ಕೊಟ್ಟಾರ್ ವ್ಹೆಚೊ. ಡಔಂಯ್ 

ಬಸೊನ್ ಆಮಿ ಕಳೆ ವಿಕ್ಕೆ. ತಾಂತುಂ ಮೆಳ್ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಕೆ ಆಮಿ ವಾಂಟೆ ಕರ್ಮೆ.' 

ಜೊರ್ಜಾಚ್ಮಾ ಭಬುರ್ಗಾಪಣಾ ವಿಷಾಂತ್ಲಿಂ ಏಕ್ ದೋನ್ ವಿನೋದಿಕ್ 

ಘಡಿತಾಂ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊ ಉಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ಪ್ಬಾ, 

'ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವ್ಹೈತಾಲ್ಮಾಂವ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ 

ತಾಚ್ಕಾಕಿ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್. ಆಮಿ ಪಾಂಚ್ ಸ ಭುರ್ಗೆ ಕೆದಾಳಾಯ್ 

ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಾಲ್ಕಾಂವ್, ಖೆಳ್ಬಾಲ್ಕಾಂವ್, ಪೊಕ್ರಿ ಕರ್ತಾಲ್ಮಾಂವ್. ಹಾಂವ್, 

ಜೆರಿ, ಕೇಶವ (ಓಡಿಯಣ್ಣಾಚೊ ಪೂತ್) 'ಧೋಂಟೆ ಸಿರಿಲ್', 'ಪಾಡೊ 

ರೋಬರ್ಟ್', ಆನೈಕ್ಲೊ 'ಫಿರ್ಕಿ ಲುವಿಸ್'. ಹಿಂ ಆಡ್ ನಾಂವಾಂ ಸಗ್ಳಿಂ 
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ಆಮಿಂಚ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ದನ್ರಿಲ್ಲಿಂ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಜಾಣಾಂಯ್ದೆ'? 
ಹಾಂವ್, 'ಪಾಡೊ ರೋಬರ್ಟ್', 'ಫಿರ್ಕಿ ಲುವಿಸ್' ಆನಿ ಜೆರಿ ಇಜಯ್ 

ಇಗರ್ಜೆಚ್ಶಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸುಡ್ಕಾಡಾಕ್ ಗೆಲ್ಕಾಂವ್. ಕಾಪಿಕಾಡ್ ವ್ಹೆಚ್ಕಾ ವಾಟೆರ್, 

'ಕಾವೂರ್ ಕ್ರೊಸ್' ಮ್ಹಣ್ಬಾತ್ ಡ'ಂಯ್ಸರ್, ಹಿಂದ್ವಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ಸುಡ್ಮಾಡ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಮಧ್ಕಾನೆಚ್ಕಾ ಮಿಸಾಕ್ 

ವ್ಹೆತಾನಾ ಸುಡ್ಮಾಡಾಕಡೆ ಎಕಾ ಬಾಂಕಾಕ್ ಕೋಟ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ನ್ಹೆಸಾಣ್ 

ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ವಾಟೆಚ್ಕಾ ಮದೆಗಾತ್ ನೀಟ್ ಉಬೊ ಕೆಲೊ - ಮೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ 

ದಾಕಂವ್ಕ್. ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಮಿಸಾಕ್ ವ್ಹೆತೆಲ್ಕಾಂಕ್ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ 

ಘಾಮ್ ಸುಟ್ಟೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತಾಂಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ 

ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ನಾತ್ಲ್ಲ್ವಾಂವ್. 

'ಆಮ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಪಿಯಾದ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತೊ ಬಾರಿ ಶಿಸ್ತೆಚೊ 

ಮನಿಸ್. ಇಲ್ಲಿಶಿ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಕಾರ್ ಕಠಿಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿತಾಲೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ 

ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಚೂಕ್ ಕೆಲಿ ಪುಣ್ ತಿ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸಾಕ್ 

ಯೇನಾ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ತುರೆಲ್ ಬೆತಾನ್ ಸಮಾ ಮಾರ್ಲೆಂ. ತ್ಕಾ 

ದಿಸಾ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹೆತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಜೆರಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ 

ಗುಡ್ಕಾರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವ್ಹೆಚ್ಕಾ ವಾಟೆರ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್ಹಾಾಂವ್. ಪಿಯಾದ್. 

ಮಾಸ್ಟರ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಚ್ಕಾ ಪಾಟಿಕ್ ಶೆಣ್ ಉಡವ್ನ್ ಧಾವ್ಹ್ವಾಂವ್. ಅಶೆಂ 

ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಬಾರ್ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ. 

ಆನ್ಕೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಲಾಗ್ಕಿಲ್ಕಾ ಎಕಾ ಹಿಂದ್ಚಾಚ್ಕಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ 

ನಾಣ್ಮಂತ್ಲೆಂ ಬಾಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಮಿ ನಂತೂರ್ ಗುಡ್ಕಾಕ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಥ'೦ಂಯ್ 

ಗುಡ್ಕಾಚ್ಕಾ ತಕ್ಷೆರ್ ಏಕ್ ಸೈರನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ರಾತಿ ಬಾರಾ ವೊರಾರ್ 

ವ್ಹಾಜ್ಞಾಲೆಂ. ತಾಚೆವಯ್ಸ್ ಚಡೊನ್ ತಾಚೆರ್ ಬಾಣ್ ವೊಮ್ಮೆಂ ಘಾಲೆಂ. 

ಬಾರಾ ವ್ಹಾಜ್ತಾನಾ ತೆಂ 'ಕೂ೦೦೦..' ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ದಾಕ್ 'ಬೇ೦೦..' 

ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಸುಮಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ ಹೆಂ 'ಬೇ೦೦..' ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ 

ಕುಚುಲ್ಕೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಹಾಸೊ ಯೆತಾಲ್ಕೊ.' 

ತಾಚ್ಕೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆರಿಚೊ (ಜೊರ್ಜಾಚೊ) ಸಂಪರ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ 
ಮಸ್ತು ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, 1912 ವರ್ಸಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ತೆದಾಳಾ 

ಹಾಂವ್ ಬ್ರೀಚ್ ಕೆಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಲೇಬರ್ ಆಫಿಸರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊಂ. 

ಕಿತೆಂಗಿ ಚಿಲ್ಲರ್ ಶಸ್ಟ್ರ್್ ಕ್ರಿಯೆಖಾತಿರ್ ತೊ ಥೌಂಯ್ ಬರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೊ. 

ಥ'೦ಂಯ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂಯ್ ಇಲ್ಲಿ 

ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿ. ತಾಚ್ಕಾ ಒಪ್ರೆಶನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಫುರ್ಸತೆ ಪ್ರಮಾಣೆ 

ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಮೆಳ್ಬಾಲೊಂ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ 
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ಭೆಟ್ಟೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಪಾಟಿಂ. ಪಡ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗೊನ್ 

ಧಾಡ್ಬಾಲೊ. 'ಕಿತೆಂರೆ, ಫೊಕಾ ಬಾರಿ ಬಿರು ಆಸಾಯ್ಲಿ ತುಂ? ಹಾಂಗಾ 

ಯೇವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಬಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂಗಿ? ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಉಬ್ಲೊಣ್ ಯೆತಾ' 

ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

'ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, 'ವಯ್ರೆ ಫೊಕಾ, 

ಮ್ಹಾಕಾ ಆಂಬೈಿ ತಿಕ್ಕಿ ಕಡಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಶಾ ಯೆತಾರೆ. ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ 

ಹಾಡ್ಕಿಗಿ?' ಅಶೆಂ ತೊ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಹಾಂವಂ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ಹಂ ಜಾಲ್ಕಾರೀ | 

ಕಶಂ? ಪುಣ್ ಏಕ್ ಸಮಸ್ಕಾ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಹೂಸ್ಪಿಟ್ಲಾಚ್ಕಾ ಕಾಯ್ದಾ ಪ್ರಮಾಣೆ 

ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಖಾಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲ್ಲೆಂ. ತರಿ ಜೊರ್ಜಾಚಿ 

ಆಶಾ ಭಾಗಯ್ಹಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉರ್ಜನ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊಂ ಆನಿ ಬಾಜಾರಾಕ್ 

ವ್ಹಚೊನ್ ಕಾಣೆ ಮಾಸ್ಟಿ ಹಾಡ್ಲಿ. 'ಹೆ ಕಾಣೆ ಜೆರಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಡ್ಲ್ವಾತ್. 

ತಾಕಾ ಆಂಬೊಟ್ ತೀಕ್ ಜಾಯ್ ಖಂಯ್. ಬರಿ ಕರ್ನ್ ಆಂಬೈ ತಿಕ್ಕಿ ಕಡಿ 

ಕರ್ನ್ ದೀ" ಮ್ಹಣ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಿಣೆ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಡಿ ಎಕಾ ಸ್ಟೀಲಾಚ್ಕಾ 

ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೊಂ. ತಾಚ್ಕಾ ಕುಡಾಕಡೆ ವ್ಹೆತಾನಾ 

ಮ್ಹಜಾ ದುರದೃಷ್ಟಾನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಟ್ರನ್ ಮಧೆಂ ಮೆಳ್ಳಿ. 'ಕಿತೆಂ ತೆಂ?' 

ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಡಬ್ಬೊ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲಿ. 

ತೀಯೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಿಚ್. 'ಕಾಂಯ್ ನಾ ಸಿಸ್ಟರ್' ಮ್ಹಳೆಂ. ಇತ್ತೆಂ 

ಜಾಲ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಡಬ್ಬೊ ಘೆವ್ನ್ ಜೊರ್ಜಾಚ್ಮಾ ರೂಮಾಕ್ 

ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲೆಂನಾ. ಪುಣ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತೊ 

ಮಾತ್ರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಾತ್ಕೆಲೊನಾ. 'ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಭೆಷ್ಟೆಂ ಬಂಡಲ್ ಮಾರ್ತಾಯ್ರೆ 

ಫೊಕಾ?' ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜಾಲ್ಮ್ಕಾರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಬೆಜಾರ್ 

ಜಾಲೆಂನಾ ಪುಣ್ ತಾಣೆ ಅಶೆಲ್ಲಿ ಆಂಬೈ ತಿಕ್ಕಿ ಕಡಿ ತಾಕಾ ಮಳ್ಳಿ ನಾಮ್ಸಳ್ಳಿ 

ಬೆಜಾರಾಯ್ ಚಡ್ ಬೊಗ್ಗಿ.' 

U 



ಭತ್ತ 

ಸಮಿನರಿಕ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ 
ಸಾ೦ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ 1946 ವರ್ಸಾ ಜೋರ್ಜ್ 

ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಸಾಂ ಪೆದ್ರುಚ್ಮಾ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊ. ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ 

ದೇವ್ ಆಪವ್ಣ್ವಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವ್ಹೆಚೆಂ ತವಳ್ ಏಕ್ 

ವರ್ತೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಲೆ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ದೇವ್ ಆಪವ್ಚಾಂಚಿ 

ನರ್ಸರಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸಾರ್ಭರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜಾಂ ಪಯ್ಕಿ 

ಇಜಯ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ದೇವ್ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ನಾನಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ತ್ಕಾ 

ತೆಂಪಾರ್ ಎಕೆಕಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಧಾ ಬಾರಾ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ಲಿಂ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ 

ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ತಸಲ್ಮಾ ವ್ಹಡ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲಿ೦ ತೆಗಾಂ ಚೊವ್ಲಾಂ ಪಾದ್ರಿ ಯಾ ಮಾದ್ರಿ 

ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಅಪ್ರೂಪ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ದೋನ್ ಪ್ರತೇಕ್ ಉದಾಹರಣಾಂ 

ದಿಂವ್ಚಿಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಎಕ್ವಟಿತ್ ರಾಷ್ಟ್ ಸಂಘಾಂತ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ 

ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕಿನ್ನಿಗೊಳಿಚೊ ಬಾಪ್ ಜೆರೊಮ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಆನಿ ತಾಚೆ 

ಭಾವ್ ಭಯ್ಲಿ೦ ಸರ್ವ್ ದೆವಾಚ್ಕೆ ಚಾಕ್ರೆಂತ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕವಿ 'ಪಿತಾಜಿ 

ಮರಿದಾಸ್' (ಬಾಪ್ ಆಂತೊನ್ ಜುವಾಂವ್ ಸೋಜ್) ಅನಿ ತಾಚೆ ಸಗ್ಳೆ ಭಾವ್ 

ಭಯ್ಲಿ ದೆವಾಚ್ಕೆ ಸೆವೆಂತ್ ಗೆಲ್ಕಾಂತ್. ಅಸಲಿ೦ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ದೃಷ್ಟಾಂತಾಂ 

ದೀವೈತ್. ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ರಾ೦ ಭಿತರ್ ಕೊಣೀ ತರಿ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಗೆಲಾ 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತೆ೦ಯೀ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಕಾಲೆಂ. ವ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ವ ಬಾಪುಲ್ ಭಾವಾಕ್ ಪ್ರತ್ಕಕ್ಷ್ ನ್ಹಂಯ್ ತರಿ ಪರೋಕ್ಷ್ 

ರಿತಿನ್ ಪುಣಿ ತಾಣೆಂಯ್ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾತಾಲೊ. ಥೊಡೆ 

ಪಾವ್ಟಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಶಿಕ್ಲ್ಲೆ ಈಷ್ಟ್ ವ ಸಯ್ರೆ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಿಚಾರ್ 

ಅದಲ್ ಬದಲ್ ಕರ್ನ್ ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ವ್ಹೆತಾಲೆ. 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಸೆಮಿನರಿಕ್ 
ಅಶೆಂ 16 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಜೋರ್ಜ್, ತಾಚೊ ಬಾಪುಲ್ ಭಾವ್ 

ರಾಯ್ಕು ಆನಿ ಹೆನ್ರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆನ್ಕೆಕ್ಲೊ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಭರ್ಮಿ ಜಾಲೆ. 

ಜೊರ್ಜಾಚ್ಮಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಜುವಾಂವ್ ಜುಜೆಕೀ ಆಪ್ಟೊ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಪೂತ್ 

ಪಾದ್ರಿ ಜಾಯ್ದಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಅಡೇಜ್ ವರ್ಸಾಂ ತೊ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಂಯ್ ಘುಡ್ಡೆಂನಾ. ಜಿ.ಎಂ.ಬಿ. ರೂಡ್ರಿಗ್ಸಾಚ್ಕಾ 

ಸಂಗ್ರಹಾಂತ್ ಸೆಮಿನರಿಡಾವ್ನ್ ಜೊರ್ಜಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಪತ್ತ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. 

ಬಹುಶಾ ಜಿ.ಎಂ.ಬಿ. ಆಪ್ಲೆಂ 'ಸುಖ್ದುಖ್"' ಪತ್ತ್ ತಾಕಾ ಧಾಡ್ಬಾಲೊ. 
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ಜೊರ್ಜಾಚೆಂ ಪತ್ರ್ 1948 ಜುಲಾಯ್ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ 
ತಾಂತುಂ 'Br. George’ Fernandes’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾಚಿ 

ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾರ್ಲಾ. ತ್ಕಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ತೊ ಬರಯ್ತಾ, 

"ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖಾತಿರ್ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಇಚ್ಛಾ 

ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಸೆಮಿನರಿಸ್ ಆನಿ 

ಆಮ್ಕಾಂ ಸೆಮಿನರಿಚ್ಕೊ ರೆಗ್ರೊ ಪಾಳುಂಕ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಮಾ ಘಡಿಯೆ 

ಫಕತ್ ಮಾಗ್ಗ೦ ಕರ್ಗೆಂ ಸೊಡ್ಡಾರ್ ಹರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ 

ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ. 'ಸುಖ್ದುಖ್' ಧಾಡ್ಲ್ಲಾ ಕ್ ಆನಿ ಪತ್ರ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ 

ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ತುಜ್ಮಾ ಪತ್ರಾಚ್ಮಾ ಯಶಸ್ಸೆ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜೆಂ: 

ಮಾಗ್ಲಂ ಆಸ್ಕೆಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆ.' 

ಹ್ಯಾ ಅವ್ನೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿ ತೊ ಮಂಗ್ಳೂರ್ 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ರಜೆರ್ ಆಯ್ಲಾ ಆಸ್ತಲೊ. ಸುಟ್ ನ್ಹೆಸೊನ್, ಚೆಪೆಂ, 

ಟಾಯ್ ಘಾಲ್ಟ್, ಬ್ರೆವಿಯಾರಿ ಖಾಕೆಂತ್ ದವರ್ನ್ ಇಜಯ್ ಇಗರ್ಜೆ 

ಆಸ್ಪಾಸ್ ತೊ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಪವಿತ್್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾ ಮುಖಾರ್ 

ದಿಂಬಿ ಘಾಲ್ನ್ ಮಾಗ್ಲಂ ಕರ್ಡಿ ಸವಯ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಬಾತ್ 

ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲಿಂ ತಾಚ್ಕಾ ವಳ್ಳಿಚಿಂ. 

ಪುಣ್ ಅಡೇಜ್ ವರ್ಸಾಂ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ರಾವ್ವಚ್ ಜೋರ್ಜ್ ಅರ್ಥ್ಯಾರ್ 

ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ತೊ ದೀಸ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಇಜಯ್ದಿ ಆಲಿಸ್ ಪಿಂಟೊ 

ಮ್ಹಣ್ಟಾ, | 

'ತೊ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್ಕೊ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ. 

ಹಾಂವ್ ತ್ಕಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ತೊ 

( ಜೋರ್ಜ್) ಸಾಕ್ರಾಮ೦ತಾ ಮುಖಾರ್ ದಿಂಬಿ ಘಾಲ್ನ್ (ಹ್ಮಾಟ್ ಖಾಕೆಂತ್ 

ಧರ್ನ್) ಮಾಗ್ಮಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಮಾಗಿರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಜಿತೊರಾನ್ 

ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿ ತೊ ಸೆಮಿನರಿ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್. ತೊ ಕಿತ್ಕಾಕ್ 

ಪಾಟಿ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಘರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ 

ಜಾಲಿ ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ.' 

ಹಾಂತುಂ ತಾಚ್ಕಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಏಕ್ ಚಿಂತಿನಾತ್ಲ್ಲೊ ಆಘಾತ್ 

ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಾಣೆ ಜೊರ್ಜಾಚಿ ಹಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತೂವ್ಲಿ 

ಖುಶೆನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ಲಿ ನಾ. ತಾಚ್ಕಾ ಕಾಳ್ತಾಂತ್ಲೆ ಉದ್ದೇಗ್ ಆನಿ ನಿರಾಸ್ ಉತ್ರಾಂನಿ 

ಆನಿ ಕರ್ನ್ಯಾಂನಿ ಭಾಯ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜೂರ್ಜಾನ್ 

ಸಲೊ ಕಠೋರ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಘುಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ 

ನಿಯಾಳ್ವಿ ಗರ್ಜ್ ದಿಸ್ತಾ. 
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ಆಜ್ಕಾಲ್ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ 
ಅಪ್ರೂಪ್ ನ್ಹಂಯ್. ಅಸಲ್ಕಾ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಪಾಟಿ ಪರ್ತೊವ್ಹಾ ಡ'ಂಯ್ 

ಸೆಮಿನರಿಚೆಂ ಆಡಳಿತ್ ವರ್ಗ್ಯೀ ಚಡ್ ನಾಖುಶಿ ದಾಕಯ್ನಾ. ಕಿತ್ಕಾಕ್, 

ಸಂಪೂರ್ಣ್ ತರ್ಬೆತಿಚಿ ಕಠಿಣ್ ಶಿಸ್ತ್ ಪಾಳ್ನ್ ಯಾಜಕ್ಬಣಾಚ್ಕಾ ಸೆವೆಕ್ ತಯಾರ್ 

ಜಾಂವ್ಚೆಇತ್ಲೊ ಸೊಸ್ಸಿಕ್ ಆನಿ ಧೃಡ್ ಮನಾಚೊ ತರ್ನಾಟೊ ತೊ ನ್ಹಂಯ್ 

ತರ್ ಯಾಜಕ್ಪಣಾಚಿ ದೀಕ್ಷಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಮುಖಾರ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ 

ಸಮಸ್ಕಾಂ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಬಳ್ ಮೆಳ್ನೆಂನಾ. ಏಕ್ ವ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ 

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ತಶೆಂ ಪಾಟಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಸ್ವಾಗತ್ 

ದಿಂವ್ಚಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣಿಂ ನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಪನ್ನಾಸ್ 

ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸ್ಥಿತಿ ಮಸ್ತು ವೆಗ್ಳಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ರಿಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 

ಅರ್ಥ್ಮಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತಾಚೆರ್ ಬೊಟ್ ಜೊಕ್ತಾಲೆ. 

ಜೊರ್ಜಾ ತಸಲೊ ಏಕ್ ಆದರ್ಶ್ವಾದಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ದವರ್ನ್ ಸೆಮಿನರಿಕ್ 

ಬರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚೊ ಭುರ್ಗೂ ಡ'ಂಯ್ದಿ ನೀಜ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಾಣೆ ಚಂತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ 

ವೆಗ್ರಿ ದಿಸ್ತಾನಾ ತೊ ನಿರಾಸ್ ಭೊಗ್ತಾ. ತೆದ್ನಾಂ ತಾಕಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಕಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ 

ತಾಳ್ ಪಡ್ಡೆಂನಾ. ತಾಣೆ ಕರ್ಡ್ವೊ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಚುಕಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ 

ದಿಸ್ತಲ್ಕೊ ತಶೆಂಚ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಕೊ ಹರ್ ಕರ್ನೊ ಸೆಮಿನರಿಸ್ಟ್ ಭಾವ್ 

ದುರ್ಬಿನ್ ಧರ್ನ್ ದುಬಾವಿ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಪಳೆತಲೊ. 

ಪಾಟಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ದೊ? 
ಜೊರ್ಜಾನ್ ಸೆಮಿನರಿಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ವಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಸಬಾರ್ 

ಜಣಾಂನಿ ಸಬಾರ್ ಥ'ರಾನಿ೦ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ತಿ ತಾಂತಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆನಿ 

ಸತಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜೊರ್ಜಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂತ್ ಆಮಿ ಸಮ್ಹವೈತ್. 

ಜೊರ್ಜಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಷಾಂತ್ ಸಬಾರ್ಕಡನ್ ಭಾಷಣಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ, ಪತ್ರಾಂನಿ 

ಬರಯ್ತಾಂ. 'ಇಲಸ್ಟೇಟೆಡ್ ವೀಕ್ಲಿ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯಾ" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತವಳ್ 

ಬೊಂಬಯ್ ಹಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾ೦ವ್ಚ್ವಾ ಎಕಾ ಹಫ್ತಾಳ್ಕಾಂತ್ 'Why 1 

೩11 ೩ ಛೆ11715(18/'- ಹಾ೦ವ್ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ (160.27, 1970) 

ತೊ ಅಶಂ ಬರಯ್ತಾ, 

'ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಮೆಚಾ ಎಕಾ ಹಂತಾ ವಿಷಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ 

ಕಳಿತ್ನಾ. ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್, ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಅಡೇಜ್ 

ವರ್ಸಾಂ ಯಾಜಕ್ಸಣಾಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ಜೋಡ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ೦. ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಜಿಣ್ಕೆಕ್ 

ರೂಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಮಾ ಮಹತ್ವಾಚ್ಕಾ ಹಂತಾಚಿಂ ಹಿಂ ಅಡೇಜ್ ವರ್ಸಾಂ 

ಮ್ಹಜಾ ಜಿಣ್ಮಕ್ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಗುಂವ್ಡಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ 
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ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಮಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಚಾ. ಜಾಯ್ತೆಂ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನಿ 

ನಿಯಾಳ್ಬಚ್ ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಜರ್ತರ್ ಮ್ಹಜಿ ಜೀಣ್ 
ಸಮಾಜಿಂತ್ ಹರಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಮರ್ಪುಂಕ್ ಆಸಾ ತರ್, 

ಹಾಂವೆಂ ಕ್ರಮಬದ್ಧ್ ಶ್ರೇಣಿಂತ್ ಬಾಂದುನ್ ಆಸ್ಚಾ ಇಗರ್ಜ್ಮಾತೆಂತ್ 

ಆಸ್ಚಾಕೀ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ರಾಮೊನ್ ತಿ. ಸೇವಾ ಚಡ್ 

ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿ ಡ"ರಾನ್ ಕರೈತ್. ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಸೆಮಿನರಿಚ್ಕಾ ದಿಸಾಂನಿ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಇಗರ್ಜ್ಮಾತೆಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಆನಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ವಾಚ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ 

ಮೆಳ್ಳೊ. ತಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಕಿ ಶತಕಾಂಚ್ಕಾ ಶತಕಾಂಡಾವ್ನ್. 

ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲಿ ಆತಾಂ ಆಸ್ಥಿ ಹಿ ಹಂತಾ ಹಂತಾಂಚಿ ಆಡಂಬರಾಚಿ ಆನಿ 

ಪೊಕ್ಳ್ಯಾ ದರ್ಬಾರಾಚಿ ಬಾಂದಾವಳ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂ ಆನಿ ಶಿಕವ್ಣ್, 

ಲಾಂಬ್ ರೂಂದ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಹಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ 

ಸಬಾರ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ, ಆಮಿ ಇತ್ತೆಂ ಸೊಬಿತ್ ರಾನ್ 

ಸೊಡ್ನ್ ರುಕಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾ೦ವೊನ್ ಆಸಾಂವ್. ಅಸಲ್ಕಾ ಮ್ಹಜ್ಕಾ 

ಚಿಂತ್ನಾಂವರ್ವಿಂ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ಲಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೇಣಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕಡ 

ಉಬ್ಬಾಲ್ಲಾ ಸಬಾರ್ ಚರ್ಚಾ ಆನಿ ತರ್ಕಾ೦ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ ಭಿತರ್ 

ಘುರ್ಷಣ್ ಉಬ್ಬಾಲೆಂ. ಗರ್ಜೆ ವರ್ತೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ 

ಮ್ಹಜ್ಕಾನ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಅಶೆಂ ನಿರ್ವೊಗ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜಿ ವಾಟ್ 

ಕಶ್ಟ. ' 

1978 ಆಗೊಸ್ತಾಚ್ಮಾ 18 ತಾರಿಕೆರ್ World Council of 

Churches ಹಿ ಜಮಾತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಮ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಜೊರ್ಜ್ 

ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ 

ಹಿಂಚ್ ವಯ್ಫ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ತಾಣೆ ಪರತ್ ಉಚಾರ್ಲಿಂ. ತೊ 

ಮ್ಹಣಾಲೊ, 

'30 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಪಾದ್ರಿಪಣಾಕ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ 

ಸೆಮಿನರಿ ಸೊಡ್ಡಿ. ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ 250 ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಕಿಲ್ಕಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಹಾ 

ಎಕಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊಂ. ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ 

1940 ಡಾವ್ನ್ 1948 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂ ಪೆದ್ರುಚ್ಕಾ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ 

ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ. ಡ'ಂಯ್ಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿರಾಸ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಕಾಕ್, 

ಇಗರ್ಜ್ಮಾತಂತ್ ಸಾಂಗ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಫರಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಇಗರ್ಜ್ಮಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾ ಪಾದ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಆನ್ಕೆಕ್ ರೂಪ್. 

ಪೂಣ್ ಎಕಾ ಪಾದ್ರಿಚಿ ಜಿಣ್ಕರೀತ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಕಾ ಜಿಣ್ಮೆಕ್ 

ಕಾಂಯ್ಚ್ ಲಾಗಾನಾ. ಹಾಂತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಮಸ್ಕಾ ಜಾಲಿ ಆನಿ ತಿ 
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ಕೊಣಾಚ್ಕಾನ್ಯೀ ಪರಿಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ನಾ. ಅಸಲ್ಮಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ 

ಸೆಮಿನರಿ ಸೊಡ್ಡ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ." 

ಹ್ಮಾ ಅಧ್ಕಾಯಾಚ್ಕಾ ಸುರ್ವೆರ್ಚ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ, ತವಳ್ಹ್ಯಾ 

ಾಇರ್ಮಿಕ್ ವಿದಧೇಯ್ಸಣಾಂತ್ ಆನಿ ಶಿಸ್ತೆಂತ್ ವ್ಹಾಡೂನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 

ೂರ್ಜಾಚ್ಕಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್, ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಮಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್, ಹೂ ತಾಚೊ 

ುರ್ಣಯ್ ಕೊಡು ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಂಕಾಂ ತೊ ಸಮ್ಮಾಲೊನಾ. ಜೊರ್ಜಾಚೊ 

ನಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್ ಲುವಿ ಮ್ಹಣ್ಣಾ, ಜ್ 

'ಮ್ಹಜ್ಮಾ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ದ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ತಿಚೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್ 

ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಫಾ. ರಾಯ್ಕು. ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾವ್ಫೊ ಲೆಖ್ತಾ. 

ರಾಯ್ಕು, ಹೆನ್ರಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್ ಜೋರ್ಜ್ ಸಾದಾರ್ಣ್ ಎಕಾಚ್ 
ಪ್ರಾಯೆಚೆ, ಸಾಂಗಾತಾ ಶಿಕ್ಲ್ಲೆ, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಸಾಂ ಪೆದ್ರುಚ್ಕಾ 

ಸಮಿನರಿಕ್ ರಿಗ್ಲೆ. ಆತಾಂ ತೆಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಜೋರ್ಜ್ ಪಾಟಿ ಆಯ್ಲೊ 

ಮ್ಹಣ್ವಚ್ ಹೆಂ ತಾಣೆ ಬರೆಂ ಕೆಲೆಂನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಬಾಕ್ ಭೊಗ್ಗೆಂ. 
ಮ್ಹಜ್ಮಾಚ್ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಭಾವ್ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಪಾದ್ರಿ ಜಾಲೊ. 

ಪೃಣ್ ತಾಚ್ಕಾ ಮತಿಂತ್ ಸಮಾಡಾನ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಕಾರೀ ತಾಣೆ 

ಪಾದ್ರಿಪಣ್ ಸೊಡುಂಕ್ನಾ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ತೊ ಎಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಬಾಶನ್ 

ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, 'ಭಾವೊಜೆ, ಡೊಡ್ಕಾ ತೆಂಪಾ 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಪಾದ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ದ್ಹೊಂನಾ.' ತಶೆಂಚ್ ತಾಚ್ಕಾ 

ವಳ್ಕಿಚ್ಕಾ ಪಾದ್ರಿ ಮಾದ್ರಿಂಕ್ಯೀ ತೊ ಮ್ಹಣ್ಚಾಲೊ ಖಂಯ್ - 'ಆನಿ 

ಥೊಡ್ಮಾ ತೆಂಪಾನ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾದ್ರಿ ಮ್ಹಣ್ ದೆಕ್ಟೆನಾಂತ್.' ಢೊಡ್ಕಾ 

ದಿಸಾಂನಿ ಎಕಾ ಅವ್ವಡಾಂತ್ ತೊ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲೊ. ತೆದಾಳಾ ಹಾಂವ್ 

ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ತಾಣ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲ್ವಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಭಿತರ್ಲೊ ಅರ್ಥ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊಗಾಯ್? ಹಾಂವಂ ಮ್ಹಜಾ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ಲಾಗಿಂ (ಪಾದ್ರಿಚ್ಕಾ 

ಆವಯ್ಲಾಗಿಂ) ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ, 'ತಾಕಾ ಏಕ್ 

ಕಾರಣ್ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಕಾ ಬಾಪಾಯ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ, 'ಮುಖಾರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಲೆಂ 

ಮೇಟ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಿನಾಕಾ.' ಮ್ಹಣ್ಣೆ ಕಿತೆಂಯ್ ಅಡ್ಡಣಿ ಆಯ್ಲ್ವಾರೀ 
ಸೆಮಿನರಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇನಾಕಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಬಾಚಿಂಯೀಂ ಅಶಿಂಚ್ 

ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ ಜಾವೈತ್. 'ತುಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಗೆಲಾಯ್, ಆತಾಂ 

ಪಾಟಿಂ ಸರಾನಾಕಾ.'ತೊ ಪಾದ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತಾಕಾ 

ದವ್ಹತ್ ಬಭೊಗ್ಮಿ. 'ಮ್ಹಜೊ ಮಾಲ್ಕಡೊ ಪೂತ್ ಪಾದ್ರಿ' ಮ್ಹಣ್ 

ಅಭಿಮಾನಾನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ, ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತೆಂ ಸಾಧ್ ನಾ.' 

ತೊ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಜಾಲಿ 
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ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಲುವಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ, 'ಬಾಬ್ 

ಪಯ್ಲೆಂ ಡಾವ್ನ್ ಕಠಿಣ್ ಶಿಸ್ತೆಚೊ ಮನಿಸ್. ಘರ್ಚಾ ಸಾಂದ್ಕಾಂನಿ ಘರಾ 

ಭಿತರ್ ಯೆತಾನಾ ವೇಳ್ ಕರ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಚಿ ತಾಕಿದ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಳಾಂತ್ ಕಾಳೊಕ್ 

ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಬಚ್ ಜಾಗ್ಮಾಗ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ರಾತಿಚಿಂ ಬಸ್ಸಾಂ ನಾತ್ಲ್ಲಿಂ. 

ತೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಗ್ಭ್ಯಾಂನಿ ಘರಾ ಪಾಂವ್ಚಿ 

ಬಾಂಗ್ರಾಳಿ ರೆಗ್ರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಚಾಳಿಸಾವ್ಕಾ ಆನಿ ಪನ್ನಾಸಾವ್ಕಾ ದಶಕಾಂನಿ ಹ್ಕಾ. 

ಶಹರಾಂತ್ ರಾತಿಚಿ ಚಟುವಟಿಕಾ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ತುಂ ರಾತಿಂ 

ಆಟ್ ವೊರಾರ್ ಹಂಪನ್ಕಾಟ್ಕಾರ್ ಉರ್ಲೊಯ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತುಕಾ ಬಸ್ 

ಯಾ ರಿಕ್ಷಾ ಮೆಳ್ಳೆ ಕಷ್ಟ್. ಮಾರ್ಗಾದೆಗೆನ್ ಲಾಂಪ್ಕಾಂವ್ ಆಸ್ತಾಲೆ. ರಾತಿಚೆಂ 

ಬಾಯ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಬೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಅಸಲ್ಮಾ ಪರಿಸ್ಲಿತಿಂತ್ 

ಬಾಬಾಚೆಂ ವರ್ತನ್ ಸರ್ವಾದಧಿಕಾರ್ರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. 

ಜೋರ್ಜ್ ತೆದಾಳಾ ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ರಿಗ್ಲ್ಲೊ ಮ್ಹುಣ್ ದಿಸ್ತಾ ಆನಿ 

ತಾಣೆ 'ಕೊಂಕ್ಲಿ ಯುವಕ್' ಮ್ಹುಳ್ಳೆಂ ಪತ್ ಯೀ ಕಾಡ್ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ವರಸ್ 

ಖಂಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಉಡಾಸ್ ನಾ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಹಾಂವ್ ತೆದಾಳಾ 

ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ೦. ಹ್ಮಾ ತಾಚ್ಕಾ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಾಂ ವರ್ವಿಂ ತಾಣ ಘರಾ 

ಯೆತಾನಾ ವೇಳ್ ಜಾತಾಲೊ. ಬಾಬಾನ್ ಮುಖ್ಲೆಂ ದಾರ್ ಒಂದ್ ಕರುಂಕ್ 

ಮಾಂಯ್ಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ ತರಿ ತಿ ದಾರ್ ಉಗ್ಕೆಂ ದವರಾಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ 

ಬಾಬ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಸಮಾ ಗೊವ್ಚಿ ಕರ್ತಾಲೊ. ಆವಯ್ದೆಂ ಮನ್ ಕಿತ್ತಂ 

ಮ್ಹಳ್ಳಾರೀ ತಶೆಂಚ್ ನ್ನಂಯ್ಗಿ? ಪುಣ್ ಬಾಬಾನ್ ಆಪ್ಲ್ವಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಕಾ 

ರಾಕ್ಟಣೆ ಖಾತಿರ್ ತಶೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತಸಲೆಂ ವರ್ತನ್ ತೆದಾಳಾ 

ಸಾಮಾನ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂತುಂ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಬಾಪಾಯ್ಡಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ 

ಚೂಕ್ ದಿಸಾನಾ. 

'ಜೋರ್ಜ್ ಸೆಮಿನರಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ 

ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ರಿಗೊಂಕ್, ಕಾಮ್ಸಾರ್ ಸಂಘಟನಾಂತ್ ವಾವ್ರಂಕ್, 

ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪತ್ತ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಅಸಲ್ಮಾ ಕಾಮಾಂನಿ 

ರಿಗ್ಲ್ಯಾರ್ ವಳಾಚಿ ಮಿತಿ ದವ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪುಣ್ ಬಾಬ್ ಮಾತ್ರ್ 

ವಳಾರ್ ಘರಾ ಯೆಂವ್ಚಾ ವಿಷಾಂತ್ ಖಡಕ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಜೊರ್ಜಾಕ್ 

ಸೈತ್ ತಾಣೆ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ. ಇತ್ತ್ವಾಚ್ ವೆಳಾ ಭಿತರ್ ಘುರಾ ಯೇಂವ್ಕ್ 

ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಕಿದ್ ತಾಣೆ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ 

ವಿಷಾಂತ್ ಬಾಬಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಉಲವ್ಣೆ ಜಾತಾಲೆಂ. ಮಾಂಯ್ 

ಜೊರ್ಜಾಚ್ಮಾ ಪಕ್ಸೆನ್ ಉಲಯ್ತಾಲಿ. 'ಕಿತೆಂ ತರಿ ಕರ್ತಾ ನಿಂಯೆ, ಕರುಂದಿ. 
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ವೆಳಾರ್ಚ್ ಯೇಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್?' 'ನಾ' ಬಾಬ್ ಮ್ಹಣ್ಬಾಲೊ, 
'ಮ್ಹಾಕಾ ಕಶೆಂ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾರ್ ಬಂದ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ ತಶೆಂ ತಾಕಾಯೀ 

ಪಾಂಚ್ ವೊರಾರ್ ಬಂದ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ದೆ.' ತ್ಕಾ ದಿಸಾಂನಿ ಜೋರ್ಜ್ 

ರಾತಿಂ ವೇಳ್ ಕರ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಮಾಂಯ್ ತಾಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕುಶಿಚೆಂ ದಾರ್ 
ಉಗ್ತೆಂ ದವರ್ತಾಲಿ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, ಬಾಬ್ ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 

ಮಾಂಯ್ ಮುಖ್ಲೆಂ ಸಾಲ್ ಜೊರ್ಜಾಚ್ಮಾ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ತಯಾರ್ 

ದವರ್ತಾಲಿ. ಹೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ಮಡ್ಕಾನೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೈತ್ ತೊ ಘರಾ 

ಯೆತಾಲೊ.' 

U 
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'ಕೊಂಕ್ಲಿ ಯುವಕ್' 
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯ್ ಭಾಶೆಚೆರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ 

'ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯುವಕ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾಸಿಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಭಾಯ್ ಕಾಡುಂಕ್ 

ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ. 1949 ಮಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಅಂಕೊ 

ಉಜ್ಜಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ತ್ಕಾ ವೆಳಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಸಾಹಿತಿಕ್ 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ಆತುರಾಯೆನ್ 

ತಾಚೊ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹ್ಮಾ ಬರಯ್ಲಾರಾನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸಾಧನ್ 

ಕೆಲೆಂ ತರಿ 'ಯುವಕಾ'ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಅಂಕೊ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೊನಾ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಮಾ - 

ಬರ್ಮಾ ನಶಿಬಾನ್ 1949 ಜುಲಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ 

ತಿಸ್ರೊ ಅಂಕೊ ಮೆಳ್ಳೊ. ಮಾಲೃಡೊ ಪತಶ್ರ್ಕರ್ತ್ ಜಿ.ಎಂ.ಬಿ.ರೊಡ್ರಿಗ್ಸಾಚ್ಕಾ 

ದಯೆನ್ ಹ್ಮಾ ಬರಯ್ಲಾರಾಕ್ ತೊ ಅಂಕೊ ಮೆಳ್ಳೊ. ರೊಡ್ರಿಗ್ಸಾಚ್ಕಾ ದಸ್ತಾವೆಜ್ 

ಚೊಗಾಸಾಣೆ ವಿಷಾಂತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಟ್ಟ್ಯಾನ್ ತರಿ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಕಾ 

ಶಿವಾಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆತಾಂ ತಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ 85 ವರ್ಸಾಂ. 60 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ 

ತಾಚೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಾಧನ್ ಚಾಲ್ಹ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಕಾ ಹಾತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ 

ಮಹತ್ಚಾಚಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಶಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಹರ್ 

ನೆಮಾಳಿಂ, ತಾಕಾ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಮಹತ್ವಾಚಿಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಪತ್ರಾಂ ತಶಂಚ್ ಅಪ್ಲೆ 

ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಚೆಂ ನಕ್ಕಲ್, ಅಶೆಂ ಎಕಾ ಸಂಶೋಧಕಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಡಂ 

ಮಾಹತಿಚೆಂ ಭಂಡಾರ್ಚ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಮೆಳ್ಬಾ. ಅಸಲೆಂ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ವಿವೇಕ್ ವ 

ಪ್ರಜ್ಞಾ (Historical Sense) ಆಸ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಭೋವ್ 

ಅಪ್ರೂಪ್. ಬೊಂಬಯಾಂತ್ ತ್ಕಾ ವೆಳಾರ್ ರೂಡ್ರಿಗ್ಸಾಚ್ಕಾ ಸಂಪಾದಕೃಣಾಖಾಲ್ 

ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಹಫ್ತಾಳೆಂ 'ಸುಖ್ದುಖ್' ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಜೋರ್ಜ್ 

ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ 1948 ಇಸ್ವೆಥಾವ್ನ್ (ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ) ರೊಡ್ರಿಗ್ಸಾಲಾಗಿಂ 

ಪತ್ ವೃವಹಾರ್ ಚಲಯ್ದಾ. ಜೊರ್ಜಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪತ್ತ್ 1948 ಜುಲಾಯ್ 

18 ತಾರಿಕೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಸಾಂ ಪೆದ್ರುಚ್ಕಾ ಸೆಮಿನರಿ ಜಾವ್ನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ 

ರೊಡ್ರಿಗ್ಸಾಚ್ಕಾ ಸಂಗ್ರಹಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ತಾಂತುಂ ತೊ 'ಭಾವ್' (8 ೯.) 

ಜೋರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ತಾ. ತ್ಕಾ ಪತ್ರಾಚೆಂ ಒಕ್ಕಾಣೆ ಪಳೆತಾನಾ, 

ರೊಡ್ರಿಗ್ಸಾಕ್ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಪಯ್ದ್ಲಿಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ 'ಸುಖ್ದುಖ್' 

ತಾಕಾ ತೊ ಸರಾಗ್ ಧಾಡ್ಬಾಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಪತ್ರಾಂ ಬರಯ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ 

ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ. ತ್ಕಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ವೊಳಿಂ ಭಿತರ್ಲೊ ಅರ್ಡ್ 
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ಕರ್ಡೊ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ತಾಕಾಯ್ 'ಸುಖ್ದುಖ್' ಪತ್ರಾಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಮನ್ 
ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಸೆಮಿನರಿಚ್ಕಾ ತವಳ್ಹ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ರೆಗ್ರಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಫಕತ್ 

ಮಾಗ್ಲೆ ಕರ್ಚಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಕಾ ಹೆರ್ ವಾಟ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಕಾ ಭೊಗ್ಲಾಂ 

ವರ್ವಿಂ ಆಮಿ ಸಮ್ಮವೈತ್ ಕಿ ತಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಕಾಚೆರ್ ಆನಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ 
ಬರಂವ್ಚಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಪುಣ್ ವಾತಾವರಣಾನ್ ತಾಕಾ ಬಂದಿ ಘಾಲ್ಲಿ. 

ತಾಚ್ಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿಂ ದೋನ್ ಪತ್ರಾಂ ತಾಣೆ 1949 ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಯ್ನಾಂತ್ 

ಮಂಗ್ಳೂರ್ಜಡಾವ್ನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ. ತೆದಾಳಾ ತೊ ಸೆಮಿನರಿಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ 

ಆಯಿಲ್ಲೊ. 'ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯುವಕ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾಸಿಕ್ ತ್ಕಾಚ್ ವರ್ಸಾಚ್ಕಾ ಮಾಯ್ 

ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಕಾಡ್ಜಿ ಆಪ್ಲಿ ಆಲೊಚನ್ ತಾಂತುಂ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ವೆಗಿಂಚ್ 

ಜಲ್ಮೊಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಪ್ರಚಾರ್ ರೊಡ್ರಿಗ್ಸಾಚ್ಕಾ 'ಸುಖ್ದುಖ್' 

ಪತ್ರಾರ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಲಿ. 'ಕೊಂಕ್ಸಿ ಯುವಕಾ'ಂತ್ 28 ಪಾನಾಂ ಆಸ್ತೆಲಿಂ 

ಆನಿ ತಾಚ್ಮಾ ಚುಂಗ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೆಚೆಂ ಮೋಲ್ 4 ಆಣೆ, ಆನಿ ವರ್ಸಾಚಿ ವರ್ಗಣಿ 

ರು.3, ಇತ್ಲೊ ವಿವರ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ದಿಲ್ಲೊ. 

ಅಶೆಂ 1949 ವರ್ಸಾಚ್ಮಾ ಮಾಯ್ ಮವ್ಹಾಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಜೋರ್ಜ್ 

ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ವಾ 'ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯುವಕ್' ಮಾಸಿಕಾ ಮುಖಾಂತ್ಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ 

ಪತ್ರ್ಗಾರಿಕೆಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕೆಲೊ. 9.5 ಇಂಚಾಂ ಲಾಂಬ್ ಆನಿ 71.25 

ಇಂಚಾಂ ರೂಂದ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಮಾ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾಚ್ಕಾ ಮಾಸಿಕಾಚ್ಕಾ 

ಮುಖ್ಪಾನಾಚ್ಮಾ ತಕ್ತೆರ್ ಕೊಂಕ್ಲೆಂತ್ ಆನಿ ಮುಳಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ 'ಕೊಂಕ್ಕಿ 

ಯುವಕ್' ಮ್ಹುಣ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಅಕ್ಷರಾಂನಿ ಶಿರೋನಾಂವ್ ಛಾಪ್ಲ್ಲೆಂ. ಥು'ರಾವಳ್ 

ರುಚಿಂಚೆಂ ವಾಚಾಪ್ ತಾಂತುಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಜುಲಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ನಾಚೊ ಅಂಕೊ 

ಹಾಂವೆಂ ತಜ್ವಿಜ್ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಲೊ. ತಕ್ತೆ ನಾಂವಾ ಪಂದಾ "ಪ್ರಥಮ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ 

ಮ್ಹಯ್ಸಾವಾರ್ ಪತ್ರ್" ಆನಿ ತಾಚ್ಮಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ವೊಳಿಂತ್ 'ಹರ್ಯೆಕಾ 

ಮಹಿನ್ಮಾಚ್ಮಾ ಪ್ಯಲ್ಮಾ ಹಪ್ಮ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾ' 

ಮ್ಹಣ್ ಛಾಪ್ಲ್ಲೆಂ. 'ರವಿ' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕವಿತಾ ಮುಖ್ಪಾನಾಚ್ಕಾ 

ಮಧೆಂಚ್ ಛಾಪ್ಲ್ಲಿ. ತಿ ಕವಿತಾ ಅಶಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಯುವಕ್ ಜಲ್ಮೊನ್, ಭಾರತ್ 

ಬೊವೊನ್ / ಸಕ್ಬಾಂ ಹಾತಿಂ ತೊ ಪಾವೊನ್ / ಪಳ್ಕಾ ಜಾಲೆ ಮ್ಹಯ್ಗೆ ದೋನ್ 
/ ವರ್ಗಣಿದಾರ್ ತಾಚೆ ಚಡೊಂ / ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯುವಕ್ ಆಮ್ಚೊ ವಾಡೊಂ, / 

ಲೊಕಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಬರೆಂ ಘಡೊಂ. | 

ಪೊರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾನ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಪಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

ತಕ್ಷೆರ್ 'ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯುವಕ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸಬ್ದ್ ಆರ್ಕಾ ರುಪಾರ್ ಛಾಪ್ಲ್ಲೆ. ತಾಚೆ 

ಸಕಯ್ಲ್ ಗುಡ್ಕಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಉದಂವ್ಚಾ ಸುರ್ಯಾಚಿ ರೇಖಾಕೃತಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. 

ರೇಖಾಕೃತಿಚ್ಕ್ಛಾ ದೋನೀಂಯ್ ಕುಶಿಂನಿ ವರ್ಸಾಚಿ ವರ್ಗಣಿ ರುಪ್ಕ ತೀನ್ ಆನಿ 
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ಚುಂಗ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ ಚಾರ್ ಆಣೆ ಮ್ಹಣ್ ಛಾಪ್ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ವೊಳಿಂತ್ 
'ಜೋರ್ಜ್ ಎಮ್. ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸಂಪಾದಕ್' ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಕಯ್ಲ್ 'ಪುಸ್ಕಕ್ 

ಏಕ್, ಮಂಗ್ಳೂರ್, ಜುಲಾಯಿ 1949' ಆನಿ 'ಅಂಕೊ 3' ಅಶೆಂ ಛಾಪ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಜುಲಾಯಿ ಅಂಕ್ಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಚೆಂ ಶಿರೊನಾಂವ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ 'ಕೊಂಕ್ಣಿ 
ಭಾಷೆಕ್ ಕುದೊಳ್'. ಜೊರ್ಜಾಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆ ವಯ್ದೆಂ ಚಿಂತನ್ ತಶೆಂ ತಾಚಿ 

ಬರ್ಪಾ ಶೈಲಿ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚಾಕ್ ಆನಿ ತೆಂ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕೀ ಲಾಗು ಜಾತಾ 

ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಆಸಾತಶೆಂ ಹಾಂಗಾ ದಿಲಾಂ. 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಕುದೊಳ್ 

ಕೊಂಕಣ್ ಗಾವಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಕ್ ಕುದೊಳ್ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, 

ಬರ್ಗಾಲ್ ಆಯ್ಲಾ. ಚಡಾವತ್ ಶಹರಾಂನಿ ಹ್ಕಾ ಭಾಷೆಕ್ ಕಂಟ್ರೊಲ್ 

ಜಾಲಾ. ಜಾಯಿತ್ತ್ಕೆ ಕಡೆನ್ ರೇಶನ್ ಜಾಲಾಂ. ಸಬಾರ್ ಕಡೆನ್ ದುಕೊಳ್ 

ಪೂಡ್ಲಾ. ಹಾಕಾ ಕಾರಾಣ್ - ಮುಖ್ಯ ಕಾರಾಣ್ - ಇಂಗ್ಲೆಜ್ ಭಾಷ್. 

ದೋನ್ ಶತಮಾನಾ ಹೆವ್ಮಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಇಂಗ್ಲೆಜ್ ಭಾಷ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾವಾಂತ್ 

( ಇಂಡಿಯಾಂತ್) ಚಾಲು ಆಸಾ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ವಿಕಾ ಬರಿ ತಿ ವಿಸ್ತಾರ್ಲ್ಯಾ. ಆನಿ 

ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷ್, ದೇಡ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಸಾ, ಆನಿ 

ತಿ ಚಿಡ್ನೊನ್ ಮೊರ್ಟ್ಹಾ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಆಸಾ. ವ್ಹೊಡ್ಲ್ವಾ ವೊಡ್ಲ್ಯಾ ಬುದ್ಧೊಂತ್ 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತ್ಬಾರ್ಕಾನಿ ತಿಕಾ ಡೈ೦ಚ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಡ್ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಕ್ 

- ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಕ್ ವೇಂಗ್ ಮಾರ್ಲಾ. ಕಿತ್ಕಾಕ್! ವಿಕಾ ಬರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ 

ಆಸ್ಚಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷ್ ತಾಂಕಾಂ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸಾ. 

ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಮಾಜಿಂತ್ ವೊಡ್ಲೆ ವೊಡ್ಡೆ ಕವಿ ಆಸಾತ್, ತಾಂಚಾ ಮಾಯ್ 

ಭಾಷೆಕ್ ತಾಣಿ ವೇಂಗ್ ಮಾರ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ಕ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮೋಗ್ 

ದಾಕ್ಕಲಾ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಕ್ 'ಮುದ್ದಣ' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕವಿ ಆಪ್ಲಿ ಆವ್ಕ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ 

ಕೃಂ. ಭೊಡ್ಕಾಂನಿ ತಾಂಚಾ ಮಾಯ್ ಭಾಷೆಕ್ ಜೀವ್ ಸೃತಿ ರಿಸ್ಕರ್ ಘಾಲ್ನ್ 

ಒದ್ದಾಡೊನ್ ಮೆಲ್ಕಾತ್. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಂತ್, ಹಾ! 

ಕೊಣ್೦ಚ್ ನಾಂತ್. ದಕುನ್ಚ್ ಆತಾಂ, ಕೊಡ್ಕಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ 

ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಆಮ್ಚಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಾ ವಾರ್ತಾ ಮಂತ್ರಿನ್ 'ಸರ್ವ್ 

ಭಾಷೆನಿ ಪತ್ರಾಂ ಆಸಾತ್ ಪೂಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ 'ಭಾಷೆಂತ್ ನಾಂತ್' ಮ್ಹುಣ್ 

ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಕಾರಾಣ್. ತವೊಳ್ ಆವನ್ಕಾಂ ಲಜ್ ನಹಿಂಗಿ? ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷ್ 

ಆಸೊನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕಿತಂ? 

ಥೊಡೆ ಕೊಂಕ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿ ಆಪ್ಲಾಚಿ ಮಾಯ್ ಭಾಷ್ ವೃದ್ದಿ ಕರ್ದಾಂತ್ 

ಹರ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಲೊಕಾಚೊ ಸಹಕಾರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ 
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ಪೊಂತ್ ಪಾವಾನಾ. ಎಕೆಕ್ಕಾಾನ್೦ಚ್ ವಾಮರ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವಾನಾ 

ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆಧಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾಯ್ 

ಬಾಷ್ ವೊಯ್ಸ್ ಕಾಡ್ಜಾಂತ್ ಹರ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಫೆಜಾಯಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ 

ಬರಯ್ದ್ಹಾಯಿ, ವಾಡಾಜಾಯಿ ಆನಿ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೊ 

ಆಧಾರ್ ದೀವ್ನ್ ತಿಂ ಸಮಾಜಿಂತ್ ಚಡ್ ಚಲಾವಣ್ ಜಾಯ್ಕೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ 

ಕರಿಜಾಯ್. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಕಾ ಘರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ, ಲಿಖಿತಾಂ, ಪುಸ್ತಕಾಂ 

ಇತ್ಮಾದಿ ಆಸಾಜಾಯ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್೦ಚ್ ಮಾಯ್ 

ಭಾಷೆಚೊ ಮೋಗ್ ದಾಕ್ಕಜಾಯ್. ತೆದಾಳಾ ಆನಿ ತೆದಾಳಾ ಮಾತ್ ಆಮ್ಚಿ 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷ್ ವೃದ್ಧಿ ಜಾತೆಲಿ, ಉನ್ನತೆಕ್ ಪಾವ್ತೆಲಿ, ನಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಹರಾಂ 

ಭಾಷಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಿಡ್ಡೊನ್ ವೆತೆಲಿ, ಶೆಳ್ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ತಣಾಬರಿ ಸುಕ್ಕೆಲಿ 

ಆನಿ ಮೊರ್ಕಲಿ. 'ಬರ್ಕಾ ತರಾನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಅರ್ಥೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 

ಬರಿ' ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಾದ್ ಆಸಾ. ಜರ್ ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರೆಮಿ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಯ್ 

ಭಾಷ್ ವೊಯ್ಫ್ ಹಾಡ್ದಾಂತ್ ಬರ್ಕಾ ಔ`ರಾನ್ ಒದ್ದಾಡ್ತಿತ್, ಖಂಡಿತ್ 

ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಮ್ಹ೫ಣ್ಕತ್, ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ತಿ ಉನ್ನತೆಕ್ ಪಾವ್ತೆಲಿ. 

ಲೊಕಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷ್ ವಾಚ್ಚಿ, ಬರೊಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಉಬ್ಬಣಚಿ 

ಗಜಾಲ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಾಂ ಆಂಗಾರ್ ಪೊಡೊನ್, ಗಲಾಟೊ ಕರ್ನ್ 

ಘೆತಾತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ (ಆಮ್ಚಾ ಸಮಾಜಿಂತ್ ಭೋವ್ ಥೊಡಿಂ) 

ಕೊಣ್೦ಚ್ ಫಘೆನಾಂತ್. 'ಆಮ್ಮಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗೊತ್ತು ಆಸಾ' ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. 

'ಆಮ್ಚಾ ಬಾಪಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾಗ್ಗೆ ಯೆತಚ್ 'ಮಾಕಾ ಸಗ್ಳಿ ದೊತೊರ್ನ್ 

ಗೊತ್ತಾಸಾ' ಮ್ಲಳ್ಳೆಬರಿ ಜಾಲೆಂ. 

ತರ್ ಖ್ಯ೦ಯ್ ಆಮಿ ಆಸಾಂವ್. ವಿದೇಶಿಗಾರಾಂಚಾ ಗುಲಾಂಪಣಾಂತ್ಲೆಂ 

ಸುಟ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ತಾಂಚಾ ಬಾಷೆಚಾ ಗುಲಾಂಪಣಾಂತ್ತೆಂ ಆಮಿ 

ಸುಟೊಂಕ್ ನಾ. ಕಿತೆಂ ಪ್ರಯೋಜನ್ ಆಮಿ ಹ್ಯಾಪರಿಂ ಆಸೊನ್? ಆಮಿ 
ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಗುಲಾಂಪಣಾಂತ್ತೆ ಸುಟಾಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಕ್ 

ರುಕ್ ಮಾರ್ಲಿ ಸೊಡಿಜಾಯ್. 

ಜಾಂವ್ದಿ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಪ್ರಯತನ್ ಮಾಯ್ ಭಾಷ್ ವೊಯ್ಫ್ 

ಹಾಡ್ದಾಂತ್, ಘರಾಂನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕೊಂವ್ಚಾಂತ್, 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ, ಲಿಖಿತಾಂ, ಪತ್ರಾಂ ವಾಚ್ಚಾಂತ್. ಶಿಕ್ಪಿ ಆನಿ ಬುದ್ವೊಂತ್ 

ಮನ್ಯಾಂಚಿ ಚಡ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮಾಯ್ ಭಾಷ್ ವೊಯೈ್ಫ್ ಹಾಡ್ಜ್ದಾ 

ಕಾಮಾಕ್ 

'ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯುವಕ್' ಭಾಯ್ ಸರ್ನ್ ಪರ್ತೆ ತೀನ್ ಮಹಿನೆ 



30 | ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 

ಜಾಂವ್ಕ್ನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಮಾರೀ, ಇತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ಚ್, ತೊ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಚೊ 

ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಪಳೊವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾರಿಚ್ ಸಂತೊಸ್ 

ಭೊಗ್ತಾ... ತೊ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪ್ರಯೋಜನಾಕ್ ಪೊಡಾಸಾರ್ಕೊ 

ಕರಿಜಾಯಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಮ್ಚಿ ಅಪೇಕ್ದಾ. ತಿ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವಾಸಾರ್ಕಿ ಕರ್ಚೆಂ ತುಮ್ಚೆಂ 

ಕಾಮ್. 

ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಗೊಸ್ತಾಚಾ 125 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಮ್ಚಾ ಗಾವಾಕ್ ಸ್ವತಂತ್ತ್ 

ಮೆಳೊನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಾತ್. ಗಾಂವ್ಚಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ, 

ಆಪ್ಲಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ದಾಕೊಂವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್, ಆಗೊಸ್ತಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ಮ್ಯಾಂತ್ . 

ಭಾಯ್ ಸರ್ದೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯುವಕ್ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಭಾಯ್ ಸರ್ತೊಲೊ. 

ಹಾಂತುಂ ಸಬಾರ್ ಪಾನಾ ಚಡ್ ಆಸ್ಕೆಲಿಂ. 

ಮೊಲ್ ಸದಾಂಚೆ ಬರಿ ಚಾರ್ ಆಣೆ ಮಾತ್ರ್. 

ವಿವಿಧ್ ರುಚಿಂಕ್ ತೃಪ್ತಿ ಜಾಯ್ಕೆಂ ಡಥ'ರಾವಳ್ ಬರ್ಪಾಂ ತಾಂತುಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. 

ಮಟ್ಟಿ ಕಥಾ (ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ ನಾತ್ಲ್ಲಿ) ಕವಿತಾ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕಡಾ, ಪುಸ್ತಕ್ 

ವಿಮರ್ಸೊ (ಹ್ಮಾ ಅಂಕ್ಕಾಂತ್ ಪ್ರೊ. ಸಿ.ಎ. ಸಲ್ಹಾಣಾಚ್ಕಾ ತೀನ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ 

ಪುಸ್ತಕಾಂಚೊ ಆನಿ 'ಸುಖ್ಡುಖ್' ಪತ್ರಾಚ್ಕಾ ವಾರ್ಶಿಕ್ ಅಂಕ್ಕಾಚೊೂ ವಿಮರ್ಸೊ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ) ಲೇಖನಾಂ, ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಪತ್ರಾಂ, ಸವಾಲಾಂ ಜಾಪಿ, ಹಾಸ್ಕ್ 

ವಿನೋದ್, ಖಬ್ರೊ, ಹುಮಿಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಅಶೆಂ ಎಕಾ ರುಚಿಕ್ ಜೆವ್ಹಾಂತ್ ಕಶಿಂ 

ಗೊಡ್ಕಿಂ ತಿಕ್ಕಿಂ ವಿವಿದ್ ರುಚಿಚಿಂ ಖಾಣಾಂ ಆಸ್ತಾತ್ ತ್ಕಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ತಿಂ 

ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ಮತ್. ಥೊಡಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಲಿಖ್ಗೆನಾಂವಾಖಾಲ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಮಾರ್ 

ಹರ್ ಥೊಡಿಂ ಬರಯ್ಹ್ಲಾರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಛಾಪ್ಲ್ಲಿಂ. ಪತ್ರ್ ಸುರು 

ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಡಾವತ್ ಪಾನಾಂ ಭರ್ದಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಪಾದಕ್ 

ಜೊರ್ಜಾಚಿಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಜಾವೈತ್. ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಪಾನಾರ್ ಪ್ರಖ್ಶಾತ್ ಕವಿ ಫಲಿಕ್ಸ್ 

ನೊರೆಣಾಚಿ (ಆತಾಂ ದೆವಾಧಿನ್) 'ಯುವಕ್ ಸಾಳ್ಕಾಕ್"' ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕವಿತಾ 

ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ನೊರೆಣ್ ತವಳ್ಳ್ಯಾ 'ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಕವಿ' ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ. 

(ಹೆರ್ ದೋಗ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆ, ದೆ| ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೆಳ್ ಆನಿ ಪಿತಾಜಿ 

ಮರಿದಾಸ್) . ತ್ಕಾಚ್ ಅಂಕ್ಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಳವ್ಹಿ ದಿಲ್ಲಿ ಕಿ ತ್ಕಾಚ್ ಜುಲಾಯಿ 

ಮ್ಹಯ್ನಾ ಡಾವ್ನ್ 'ರಾಜಕೀಯ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂಗ್ಮಿಂನಿ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ 

ಮುಕಾರ್ ವೊರೊಂಕ್' ಮ್ಹಯ್ನ್ನಾ ಮಧೆಂ 8 ಪಾನಾಂಚೊ ಏಕ್ ಚಡಿತ್ 

ಅಂಕೊ ಭಾಯ್) ಕಾಡ್ಬೆಲೆ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ಹೊ ಚಡಿತ್ ಅಂಕೊ ಫಾಯ್ಸ್ 

ಜಾಲೊ ವ ನಾ ತ್ಕಾ ವಿಷಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಕಳೊನ್ ಯೇನಾ. 



ಏಕ್ ಸಾಹಸಿ ಜೀಣ್ 31 

'ಜೋರ್ಜ್ ಬರ್ನಾಡ್ ಶೊ ಆಂಬೆ ಖಾಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ತಾ!' 

ಜೊರ್ಜಾಚೊ ಭಾವ್ ಲುವಿ ಮ್ಹಣ್ಟಾ, 

'ಕೊಂಕ್ಲಿ ಯುವಕಾ' ವಿಷಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಥೊಡೆಂ ಜಾಣಾಂ. ಮ್ಹಜೆ 

ಲಾಗಿಂ ತಾಚೊ ಏಕ್ ಅಂಕೊಯೀ ನಾ. ತಾಚೊ ಫೊರ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ 

ಮ್ಹಣ್ ಸೈತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಫೊರಾರ್ ದೋಗ್ 

ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಫೊರಾರ್ ದೋಗ್ ನಕ್ಲಾಂಗಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೂ 

ಉಡಾಸ್. (ವಯ್್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜುಲಾಯ್ ಅಂಕ್ಕಾಂತ್ ತಶಂ 

ಕಾಂಯ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ.) 'ಯುವಕಾ' ಸಂಬಂಧಿ ಏಕ್ ವಿನೋದಿ ಘಡಿತ್ 

ಮಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ. 1949 ವರ್ಸಾ ಪ್ರದಾನ್ ಮಂತ್ರಿ 

ನೆಹ್ರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಏಕ್ ದಾಲಿಭರ್ 'ಆಪುಸ್' ಆಂಬೆ 

ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಜೋರ್ಜ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಶೂ ಹಾಕಾ 

ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹೆಲ್ಗೆ. ಜೋರ್ಜ್ ಬರ್ನಾಡ್ ಶೂ ತೆದಾಳಾ ಏಕ್ 

ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ. ನೆಹ್ರುನ್ ಬರ್ನಾಡ್ ಶೊ-ಕ್ ಆಂಬೆ ದಿಂವ್ಚಿ 

ತಸ್ವಿರ್ ಟಾಯಿಮ್ಸ್ ಪತ್ರಾರ್ ಛಾಪ್ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ತಿ ಪಳಲ್ಲಿ. ತಿ ತಸ್ವಿರ್ 

ಜೊರ್ಜಾನ್ 'ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯುವಕಾ'ಂತ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾರ್ ಛಾಪಫ್ಲಿ ಆನಿ 

ತಾಕಾ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ 'ಜೋರ್ಜ್ ಬರ್ನಾಡ್ ಶೊ ಆಂಬೆ ಖಾಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ತಾ!' 

'ಸುಖ್ ದುಖ್' ಪತ್ರಾಚ್ಮಾ 1949 ಜುಲಾಯ್ 10 ತಾರಿಕೆಚ್ಕಾ ಅಂಕ್ಕಾಂತ್ 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯುವಕ್' ಪತ್ರಾಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಅಸೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ: 

ತೀನ್೦ಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ನಾಂ ಆದಿಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮುಂಸಗ್ಳುರ್ನೆಂ 

ಪ್ರಡ್ಗ"'ವ೫್ ಮ್ಹಯ್ಸ್ಯಾವಾರ್ . ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರ್ 'ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯುವಕ್' 

ಜುಲಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿ ಭಾಯ್ 

ಸರೈೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಧಾದೊಸ್ಸಣ್೦ಚ್ ಸೈ. ಸದಾಂಚ್ಕಾಬರಿ 

ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಮಾ ಪಯ್ದ್ಲಾಹಫ್ತ್ವಾಂತ್ ಭಾಯ್ ಸರ್ದೊ 28 ಪಾನಾಂಚೊ 

ಅಂಕೊ 4 ಆಣ ಮೊಲಾಕ್ ವ 3 ರುಪಯ್ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ವರ್ಗಣೆಕ್ 

ಮಳ್ಚ್ದೊ ಆಸ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಯ್ನಾ ಮಧಂ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್ದೊ 8 ಪಾನಾಂಚೊ 

ಅಂಕೊ ಪಾಂಚ್ ದಡ್ಕ್ಮ್ಯಾಂಕ್ ಅಹ್ವಾ ! ರುಪಯ್ ವರ್ಸಾಚ್ಕಾ ವರ್ಗಣಕ್ 

ಲಾಭ್ರಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾತಾಂವ್. ಶಾಭಾಸ್, 'ಕೊಂಕರ್ಣಿ ಯುವಕ್' 

ದ[ರಾನ್ ಅಶೆಂಚ್ ಮುಕಾರ್ ಸರಾಜಾಯ್. ದರ್ ಕೆಲ್ಮಾರ್ 

ಖಂಚೇಂಯ್ ಅಸಾದ್ ನಾ. ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್ಲ್ಲಿ ಆನಿ 

ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ಚ್ ಆಸ್ಚಿ ತುಜಿ ಎಕ್ಸುರಿ ವ್ಹಡ್ ಭಯ್ಲ್ 'ಸುಖ್ದುಖ್' 
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ತುಕಾ ಬಳ್ ಬ'ಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ತಾ ಆನಿ ತುಜೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಕರ್ಮಾ, 

ಶ್ರೀ ಜೋರ್ಜ್ ಎಂ. ಫೆರ್ನಾಂದಾಕ್ 'ಜೃ' ಮ್ಹಣ್ಣಾ. 

'ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯುವಕ್' ಆರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ಸ್ಯಾಂನಿ 

ಜೋರ್ಜ್ ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ 

ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಬುಡ್ಡೊ. ಸೋಶಲಿಸ್ ಪಾಡ್ತಿಚಿಂ 

ತತ್ವಾ೦ ಆನಿ ವಿಚಾರ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಿಸ್ಪಡ್ಡ್ಯಾ ಜಿಣ್ಮೆಂತ್ ರೊಂಬಯ್ತಿಂ. 

ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, 'ಕೊಂಕ್ಲಿ ಯುವಕ್' ತಾಚ್ಮಾ ವಿಚಾರ್ದಾರೆಚೆಂ ಏಕ್ 

ಹಾತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಢೊಡ್ಕಾಚ್ 

ಮ್ಹಯ್ನಾಂನಿ 'ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯುವಕ್' ಮಾಸಿಕ್ ಬಂದ್ ಜಾಲೆಂ. ಅಶೆಂ 

ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಬಾಕಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ಲೇಖನಾ ವರ್ವಿಂ ವಾದ್ ವಿವಾದ್ 

ಉಬ್ದೊನ್ ತೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವತ್ತಡಾವರ್ವಿಂ ಬಂದ್ 

ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತೆಂ. 
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ಸೋಶಲಿಸ್, ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಸಾಂದೊ 
ಸೆಮಿನರಿಡಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಆತಾಂ ಜಿಣ್ಮೆಚ್ಮಾ ಜೋಡ್ 

ಸ್ತ್ವ್ಯಾರ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಭೊಗ್ದೆಂ. ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ 

ಡೇಜ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಾಚಿ ಮತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಂವ್ತಿಚ್ಕಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂಕ್ ಸರಿ 

ಸವ್ನ್ ವಿಶಾಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಲಿ. ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ಚ್ ತಾಕಾ 

ಾಚ್ಚಿ ಅಭಿರೂಚ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಬೂಕ್ 

ದುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತೊ ಕಿತ್ಲೆಯ್ ತ್ರಾಸ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

ಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆನಿ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ವಿವಿದ್ ಥುರಾಂಚೆ ಸಾಹಿತಿಕ್, ವಿಚಾರಾತ್ಮಕ್, 

ಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀ ವಿಚಾರಾಚೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ವಿಷಯಾಂ ವಯ್ರ್ 

ಣೆ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ಚೆ. ತಾಚಿ ಮತ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಕ್ ಫುಲೊನ್ 
ಹಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಮಾ ಸಂಧಿಕಾಳಾರ್ ತಾಚ್ಕಾ ಜಿಣ್ಕೆಂತ್ ದೋನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಿಶಾ 

ಸೂನ್ ಯೆತಾತ್. ಪಯ್ಲಿ ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಮ್ಹಣ್ಣೆ, ಸಮಾಜ್ವಾದಾ ಥ'ಂಯ್ 

ಾಚೆಂ ಮನ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ದುಸ್ರಿ ದಿಶಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿ 

ನಾಯ್ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೆರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಮೋಗ್. 

ಸಮಾಜ್ವಾದಾಂತ್ ಆಸಕ್, 

ತಾಚ್ಮಾ ವಿಚಾರಾಂಚಿ ಪರಿಪಿಕಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಆನಿ 
ನಾರತಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಸಾಧಾರಣ್ ಏಕ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಮೆತ್. ತೊ 

ಮಿನರಿಕ್ ರಿಗ್ರಾನಾ ದುಸ್ರೆಂ ಮಹಾರುುಜ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಮಾತ್ರ್. 

'ಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಹ್ಮಾ ಶಮುಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉಜ್ಕಾ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಹುಲ್ಟೊನ್ 

ವ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಕಾ ಭರ್ವಶ್ಯ್ಶಾಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾ ಧಾರೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಕಾಳ್ 
ೊ. ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಚ್ಮಾ ಅಸಾಧಾರಣ್ ಫುಡಾರೃಣಾಖಾಲ್, ತಾಚ್ಕಾ ಅಹಿಂಸಾ 

ಕಛಳೃಳೆಚ್ಕಾ ಧಾರೆಭರಿತ್ ಹಾತೆರಾಖಾಲ್, ಸಮಾಜ್ವಾದಾಚ್ಕಾ ಆದರ್ಶಾಖಾಲ್ 

ಗ್ಭ್ಯಾ ಭಾರತಾಚೊ ಲೋಕ್, ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್, ದುಬ್ಳೊ ಗ್ರೇಸ್ಟ್, ಜಾತಿ 

ತಿಚೊ ಭೇದ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಚ್ಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ ಚಳ್ಹಳೆಚೊ ಬಾವ 

ಸವ್ನ್ ಚಲ್ಲ್ಲೊ ಕಾಳ್ ತೊ. ಗಾಂದೀಜಿಚಿಂ ಸಮಾಜ್ವಾದಾಚಿಂ ತತ್ವಾ೦ 

ಸೊರ್ಜಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ರೊಂಬ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಕಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಮೆಕ್ ದಿಶಾ 

ೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಹಾ ಎದ್ಕಾ ವ್ಹಡ್ ದೇಶಾಂತ್ ದುಬ್ಭಿಕಾಯ್ ಭರೊನ್ 

ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಪೊಟಾಪುರೈೆಂ ಖಾಣ್, ನ್ಹೆಸೊಂಕ್ ಪಾಂಗ್ರೊಂಕ್, .ಮಾತ್ಕಾಕ್ 
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ಪಾಕೆಂ - ಹಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಸಪಾಣ್ ಆಮ್ಚಾ 90% ಲೊಕಾಚೆಂ. 

ಸ್ವಾತಂತ್) ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಹಾಚ್ಕೆ ಪ್ರಾಸ್ ವೊರ್ಕೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. 

ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಉದಾಕ್ - ನ್ಹಂಯ್ ಬೊತ್ತಿ ಬೊತ್ತಿ 

ಸೊರೊ; ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ನಿತಿಚೆ೦ ವೇತನ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಕಾಮ್ - 

ನ್ಮಂಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಕೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಭಾಸಾವ್ಜ್ಯೊ. ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಹೆರಾಂ ಬರಿ ಘನತೆನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜೀವನ್ ಸಾರ್ಡೆಂ. 

ಲಗ್ಭಗ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾಳಾರ್ ಜರ್ಮನಿಂತ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 

ಸಮಾಜ್ವಾದಿ ಫುಡಾರಿ ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯಾನ್ ಜೊರ್ಜಾಚೆರ್. 

ಆಪೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಫಾ೦ಂಕ್ಲೊ. ಜೊರ್ಜಾನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮ್ಹಳಾಂ, 
ಗಲೆತ್ಕಾ ಶಂಬರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಲೋಹಿಯಾ ತಸಲೊ ಮುಳಾವ್ಕಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ 

ಮನಿಸ್ ಜಲ್ಮೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್. ಮುಖಾರ್ಸುನ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ಚಾ, ಜಾಯ್ತೆ 

ಮಹಾನ್ ಚಿಂತಕ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಕಲ್ಪನಾಂ ಸಿದ್ಧಾಂತಾನಿ ಭರುನ್ ತಿಂ ಜ್ಕ್ಮಾರಿಯೆಕ್ 

ಹಾಡ್ದಂ ಕಾಮ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಬಾತ್. ಪುಣ್ ಲೋಹಿಯಾ ತಸೊ ನ್ಹಂಯ್. 

ಆಪ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಕಲ್ಪನಾಂ ಆನಿ ವಿಚಾರ್ ಕಾರ್ಯಾರುಪಾಕ್ ಹಾಡ್ದಂ ಥಯ 

ತಾಣೆ ಘುತ್ತೆಂ. 

ಲೋಹಿಯಾಚ್ಮಾ ಚಿಂತ್ಪಾ ಪ್ರಕಾರ್ ತಾಚೊ ಸಮಾಜ್ವಾದ್ ಹ್ಮಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ 

ಸಾತ್ ಚಳ್ನಳಿಂಚೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲೊ. 1. ಸ್ತ್ರೀ ಆನಿ ಪುರುಷಾ ಮಧೆಂ 

ಸಮಾನತಾ 2. ಫಕತ್ ಕಾತಿಚೂ ರಂಗ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾಜಕೀ, ಆರ್ಥಿಕ್ ಆನಿ 

ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಬಭೇದ್ಭಾವ್ ಕರ್ಚಾಕ್ ವಿರೋಧ್ 3. ಸುಧಾರಿತ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 

ವರ್ಗಾಂ ಮದ್ದ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಅಸಮಾನತಾ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಂವ್ಚಿ 4. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ 

ದೇಶಾಂಚ್ಕಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಿಕ್ ವಿರೋದ್ ಆನಿ ಸ್ವಾತಂತ್ಸ್ ಆನಿ ಜಾಗತಿಕ್ 

ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯಾಚೆಂ ಸ್ನಾಪನ್ 5೨. ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಾನತಾ ತಶಂಚ್ ನಿಯೋಜಿತ್ 

ಉತ್ಪಾದನೆಕ್ ಸಮರ್ಡ್ನ್ ಆನಿ ಖಾಸಿ ಭಂಡ್ಕಾಳಾಕ್ ವಿರೋಧ್ 0. ಖಾಸ್ಗಿ 

ಜಿಣ್ಕೆ೦ತ್ ನಿತಿಭಾಯ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಿರೋದ್ ಆನಿ ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಮಾಚಿಂ 

ವಿಧಾನಾಂ ಪಾಳ್ಗೆಂ 7. ಹಾತೆರಾಂಕ್ ವಿರೋದ್ ಆನಿ ಸತ್ಕಾಗ್ರಹಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ: 

ಅಶೆಂ ಸಮಾಜ್ವಾದಾಚ್ಮಾ ದೊಗಾಂ ಮಹಾನ್ ಬಾರತೀಯಾಂಚ್ಮಾ 

(ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂದಿ ಆನಿ ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯಾ) 
ಸಮಾಜ್ವಾದಾಚರ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜೋರ್ಜ್ ಸೋಶಲಿಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಕಾ 

ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಮಾ ಶಾಖ್ಕಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊ. ತ್ಕಾ ದಿಸಾಂನಿ 

ಆಮ್ಮೆಂಬಳ್ ಬಾಳಪ್ಪಾ, ಡೊ. ಸಂಜೀವ್ನಾಡಿ್ ತಸಲೆ ನಿಷ್ಟಾವಂತ್ 

ಸಮಾಜ್ವಾದಿ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳೆ. 
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ಸೋಶಲಿಸ್ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಬರ್ರಿ 
1949 ಜುಲಾಯ್ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಸೋಶಲಿಸ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಮಾ ದಕ್ಷಿಣ್ 

ಡ ಘಟಕಾಚೆಂ ಅಧಿವೇಶನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಮ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜೋರ್ಜ್ 

ೇೀಶಲಿಸ್, ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಮುಳಾವೊ ಸಾಂದೊ ಜಾಲೊ. ದಯಾನಂದ್ ಕಲ್ಲೆ, 

ಭೂಶಣ ರಾವ್, ಸದಾಶಿವ ರಾವ್, ವೈ. ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ (ಅಣ್ಣಯ್ಯ) ಆನಿ 

ನ ಪುಡಾರಿ ಥೌ೦ಂಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. | 

ಸಾಂದೊ ಜಾತಚ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆ೦ ದಕ್ಷಿಣ್ 

ಡಾಚ್ಕಾ ಕೃಷಿ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಕಾ ರೈತಾಂಕ್ ಸಂಘಟಿತ್ 

ಸ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಏಕ್ ಅಧಿವೇಶನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಜೆಂ. ದಯಾನಂದಾಕ್ 

 ಅಧಿವೇಶನಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿಲ್ಲಿ. ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್*ಆಮ್ಮೆಂಬಳ್ ಬಾಳಪ್ಪಾ 

ತೊ ಗುರು ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಬಾಳಪ್ಪಾ 1942 'ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ' 

ದೋಳನಾಂತ್ ಜಯ್ಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ 

ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಖಾ೦ಬೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ಜೋರ್ಜ್ ಆನಿ ಬಾಳಪ್ಪಾ 

ುಗ್ಳೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕುಂದಾಪುರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೃಷಿ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಕ್ 

`` ರೈತಾಂಕ್ ಸಂಘುಟಿತ್ ಕರ್ದಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲೆ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ 

ಫಾರ್ ಆನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿ ಪಾಯ್ವಾಟೆನ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಸುಮಾರ್ ಆಟ್ ಧಾ 

ಸ್ ಭೊಂವೊನ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ತಾಣಿಂ ಕೆಲೆಂ. ಹೊ ತಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್ 

ಕಾಂಕ್ ಆನಿ ವರ್ಗದಾರಾಂಕ್ ಕೊಡು ಲಾಗ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. 

ಮಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೊರ್ಜಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆ ಪ್ರಮಾಣೆ 

ದಾಪುರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಆನಿ ಬಾಳಪ್ಪಾಕ್ ವರ್ಗದಾರಾಂನಿ ಮಾರಯ್ಲೆಂ. ತರಿ 

ಖ್ರ್ ಸಾಂಡಿನಾಸ್ತಾಂ ತೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲೆ. ಜೋರ್ಜ್, ಬಾಳಪ್ಪಾ ಆನಿ 

ಸಾನಂದ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಲ್ಲಾ ವೆಳಾರ್ ರೈತಾ ವಿಷಾಂತ್ ಆನಿ ದೇಶಾಚ್ಮಾ 

ಮೀಣ್ ಲೊಕಾಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತಾಲೆ. ಹ್ಮಾ ದೊಗಾಂ ತರ್ನ್ಯಾ 

ುಭವೀಂ ಥಾವ್ನ್ ಜೋರ್ಜ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಶಿಕ್ಲೊ. ಜೊರ್ಜಾಚ್ಮಾಕೀ ಬಾಳಪ್ಪಾ 

ವರ್ಸಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ತರಿ ತೆ ಭಾಭಾವಾಂ ಬರಿ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ತೆ ಖರೆಚ್ ಜಾವ್ನ್ 

ರಾಜ್ವಾದಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಕಿತ್ಕಾಕ್, ತಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾಂಯ್ ಆಸ್ಕ್ ಬದಿಕ್ 

ಲ್ಲೆಂ. ಪಾಡ್ತಿಖಾತಿರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಂಣಿ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರತಿಫಳ್ 

ಕ್ಸುಂಕ್ ನಾ. ಸಮಾಜ್ವಾದಾಚ್ಕಾ ದ್ರೇಯಾಂನಿ ತೆ ಭರ್ಲ್ಲೆ. ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ 

ತ್ತಿಚ್ಕೊ ಜಮಾತಿ ಖಂಯ್ ಜಾತಾತ್ ಔಂಯ್ಸರ್ ತೆ ಪಾವ್ತಾಲೆ. ವಾಟೆಚೊ 

ರ್ ಸೈತ್ ತಾಂಕಾಂ ಮಾಗೊನ್ ಫಘುೆಜಾಯ್ ಪಡ್ಬಾಲೊ. 
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ಬಾಳಪ್ಪ ಸಾಂಗಾತಾ ಮದ್ರಾಸ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಸುರಸ್ ಕಡಾ 
ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಮಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಮದ್ರಾಸಾಂತ್ ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ 

ಪಾಡ್ತಿಚೆಂ ಭಾರತಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಅಧಿವೇಶನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಬಾಳಪ್ಪಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ 

ಸೋಶಲಿಸ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಔ'೦ಯ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಡಥೌಂಯ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಆನ್ಮಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಗೋಧಿ ಕಾಮ್ನಾರ್ ಪುಡಾರಿ ಪ್ಲಾಸಿಡ್ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊ ತ್ಕಾ ವೆಳಾರ್ 

ವೆಲ್ಲೂರ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಸುಟಂವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಮದ್ರಾಸಾಂತ್' 

ಎಕಾ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಫುಡಾರ್ಮಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತೆದಾಳಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ 

ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ವಕಿಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ಕೋಟ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಾರಂತ್. ತೊ 

ಕೊಂಗ್ರಸ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತಾಣ ಬಾಳಪ್ಪಾಲಾಗಿಂ ಮದ್ರಾಸಾಂತ್ 

ನಾಂವಾಡ್ತಿಕ್ ಪುಡಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲಾ, ಕೆ.ಟಿ. ಬಾಷ್ಕ್ಠಮ್ ಹಾಕಾ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊಕ್ 

ಸೂಡಂವ್ಹ್ಯ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಜತ್ ಮಾಗೊನ್ ಏಿಕ್ ಖಾಸ್ಲಿ ಪತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. 

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಾರಂತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿ ಡೊ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತಾಚೊ' 

ವ್ಹಡ್ಲೊ ಭಾವ್. ತೊ 1931 ವರ್ಸಾ ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಧಾನ್ ಸಭಚ್ಕಾ ಚುನಾವಣೆಕ್ 

ಕೊಂಗ್ರೆಸಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ಜಿಕೊನ್ ಎಂ.ಎಲ್.ಎ. ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೂಡ್ಕಾ 

ತೆಂಪಾಕ್ ಮಂತ್ರಿಯೀ ಜಾಲ್ಲೊ. 

ಬಾಳಪ್ಸಾನ್ ಮದ್ರಾಸ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೊರ್ಜಾಕ್ಯೀ ಆಪವ್ನ್ 

ವ್ಹರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಲೆಂ. ಸೆಮಿನರಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊರ್ಜಾಕ್ 

ಘುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆವರ್ವಿಂ ಫಾವೊತೊ ಟಿಕಾಣೊ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. 

ತೊಯೀ ಸಂತೊಸಾನ್ ಭಾಯ್ ಸರ್ಲೊ. ಪುಣ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕಡ ದಮ್ನಿ 

ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ತೆ ದೋಗೀ ಅಧಿಕ್ ವೆಳ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಾಲೆ; ಎಕಾ ಪೊಸ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ 

ಜೆವ್ಮಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ಕೆತ್. ತಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ. 

ಬಾಳಪ್ಪಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆನ್ಕೆಕ್ಲೊ ಈಷ್ಟ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ 

ಜಾಲ್ಮಾರ್ ತೊ ಹ್ಮಾ ದೊಗಾಂಚೊ ಖರ್ಚ್ ಪಳೆತೊ. ಪುಣ್ ನಿಮಾಣ್ಕಾ ಘಡ್ಕೆ 

ತಾಣೆ ವ್ಹೆಚೆಂ ರದ್ದ್ ಕೆಲೆಂ. ಆತಾಂ ಕಾಂಯ್ ವಾಟ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಬಾಳಪ್ಪಾ ಹಂ 

ಅಧಿವೇಶನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊ| ಕೆ.ಬಿ. ಮೆನನಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ 

ಕಾಸರ್ಗೋಡ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ಹಕಿಕತ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಡೊ. ಮೆನನ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ತ್ಯಾ 

ಎಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಕಾಲಯಾಂತ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಸಮಾಜ್ವಾದಾ ವಿಶಿಂ 

ಬಾಳಪ್ಪಾ ಕಾಂಯ್ ಶಿಕ್ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಮಾರ್ ತೆಂ ತಾಚ್ಮಾ ಹಾತಿಂ. ಬಾಳಪ್ಪಾ 

ಸ್ವಾತಂತ್, ಚಳ್ಳಳೆಲಗ್ತಿಂ ವಲ್ಲೂರ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ದೇಡ್ ವರ್ಸ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ 

ವೆಳಾರ್ ಡೊ| ಮೆನನ್ ತಾಕಾ ಯೇವ್ನ್ ಮೆಳ್ಳಾಲೊ. ಮೆನನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, 

'ತುಂ ಎಕ್ಲೊ ವ್ಹೆತಾಯ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತುಜೊ ಖರ್ಚ್ ದಿತಾಂ. ಪುಣ್ ತುಜ್ಮಾ 
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ತ್ರಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ ನಾ." ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಬಾಳಪ್ಪಾ ಚಿಂತುಂಕ್ 

್ಲೂ. ಮದ್ರಾಸ್ ಪಾವ್ಲಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಚೊ ಖರ್ಚ್ ಸಂಘಟಕ್ 

ತಾತ್. ಕಶೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಮದ್ರಾಸ್ ಪಾವ್ಣಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಚಿಂತುನ್ 

ಣೆ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಡೊ| ಮೆನನಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಕಾಂನಿ ದೋಗೀ ಜಣ್ 

ದ್ರಾಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆ. ವಾಟೆರ್ ತಾ೦ಣಿ ಅರ್ಥೊ ಉಪಾಸ್ ಕೆಲೂ. 

ರಾಜಕೀ ಜಿಣ್ಮಚೊ ಖರೊ ಅನುಭವ್ ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹ್ಕಾ 

ಧಿವೇಶನಾಂತ್. ಅಧಿವೇಶನಾಚೊ ಮಟ್ಟೊ ವೃತ್ತಾಂತ್ ಬಾಳಪ್ಪಾಚ್ಕಾ ಉತ್ರಾಂನಿ 

೦ಗ್ಡೊ ಜಾಲ್ಮಾರ್, 

'ಅಧಿವೇಶನಾಚ್ಕಾ ಸಕಾಳಿಂ ಅಶೋಕ್ ಮೆಹ್ತಾನ್ ಬಾವ ಉಬಾರೊ. 

ಲೋಹಿಯಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ; ಕಮಲಾದೇವಿ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಕಾಯ 

ಯೇಂವ್ಕ್ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. 

ಮಹ್ತಾಚಿಂ ಆನಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶಾಚಿಂ ಭಾಷಣಾಂ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾಲಿಂ. ರಾಜಕೀ 

ಭಾಷಣಾಂ ಆವಿ ಆಯ್ಕೊಂಚಿಂ ತೆಂಚ್ ಪಯ್ದೆ ಪಾವ್ಟಿ. ಜಯಪ್ರಕಾಶಾಚಂ 

ಭಾಷಣ್ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಮಾಸ್ಟರಾನ್ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರಿ. ಸೋಶಲಿಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ತ್ 

ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಕಿತೆಂ, ರೈತಾಂಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ 

ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಾಯ್, ಸಂವಿಧಾನಾಂತ್ ರೈತಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಆಸಾತ್, ತಿಂ 

ಆಮಿ ತಾಂಕಾಂ ವಿವರಿಜಾಯ್ ಇತ್ಯಾದಿ ತೊ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೂ. | 

'ಮದ್ರಾಸ್ ಆಮಿ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊಕ್ 

ಸೂಡಂವ್ಚಂ ಕಾಮ್ ಬಾಕಿ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಕಮಾಕ್ 

ಮಳೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಮ್ಕಾಂವ್. ತೊಮ್ಹುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ದೇಡ್ ವರ್ಸ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತೊ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪುಡಾರಿ. ಆಮಿ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಸಾಂಗೊನ್ 

ಹಾಡ್ಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್ ದಿಲೆಂ. 'ಬಸ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಜಾತಾನಾ ತುಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ 

ಆಯಿಲ್ಲೊಯ್. ಸ್ವತಾ ತುಜ್ಮಾ ದೊಳ್ಳಾಂನಿ ತುವಂ ಪಳೆಲಾಂಯ್ 

ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊನ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ಲ್ಲೆ ತೆ. ಕಾರಂತ್ ತಾಚ್ಕೆ ತರ್ಪೆನ್ 

ವಕಾಲಾತ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ' ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಭಾಷ್ಕಮಾಕ್ 

ಭಾರಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. 'ತುಮಿ ಆನಿ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಮದ್ರಾಸ್ ರಾವಾ. ಸಗ್ಳೆಂ 

ಕಾಮ್ ಹಾಂವ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾಂ' ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ, 'ಆಮ್ಚೆಕಡೆ 

ರುಮಾಚೆಂ ಭಾಡೆಂ ಭರುಂಕ್ ಆನಿ ಜೆವ್ಹಾಚ್ಕಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಪಯ್ಕೆ ನಾಂತ್.' 

'ತಾಣೆ ಥೊಡೆ ಪಯ್ಕೆ ದಿಲೆ. ಪುಣ್ ತೆ ತೆವ್ಮಿನ್ಯೀ ನ್ಹಂಯ್ 

ಹವ್ಕಿನ್ಯೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಜಾಲೆ. ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಮುಖಾರ್ ದಾಡ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ 

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ. ಜೊರ್ಜಾಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಡ್ನ್ 
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ವಾಟೆಚ್ಛ್ಮಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಟ್ ಆಣೆ (ಆತಾಂಚೆ 50 ಪಯೈ) ದಿಲೆ. 

ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ.' 

ಹಿಚ್ ಗಜಾಲ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಥೊಡ್ಮಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಅಧಿವೇಶನಾಂತ್ ಸ್ಟಾರಸ್ಕ್ %`ರಾನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ 

ವರ್ಣಿಲಿ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, 

'ಆಮ್ಚ್ವಾ ಪಾಡ್ತಿ೦ತ್ ಕಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಯೀ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಅಧಿಕಾಂಶ್ 

ಪಾಡ್ತಿಚೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಪಯ್ಕೆ ನಾಸ್ತಾಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ 

ಆದಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಬಾಳಪ್ಪಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಮಾ. 1950 ವರ್ಸಾ ತಾಣೆ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಮದ್ರಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿವೇಶನಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ 

ಮ್ಹಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಆಟ್ ಆಣೆ ದೀವ್ನ್ ಮುಖಾರ್ ದಾಡ್ಲೆಂ. 22 

ವೊರಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಲ್ ತೆಂ. ವಾಟೆರ್ ದೋನ್ ಜೆವ್ಹಾಂ ತರಿ ಜೆವಿಜಾಯ್. ಕಿತೆಂ 

ಕರ್ಡೆ೦? ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರುತೆನ್ ಇಡ್ಲಿ ಖಾವ್ನ್ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಟ್ ಆಣ್ಮಾಂತ್ 

ಫಕತ್ ಸ ಆಣೆ ಖರ್ಚ್ ಕರ್ನ್ ದೋನ್ ಆಣೆ ಹಾಂವೆಂ ಉರಯಿಲ್ಲೆ. ಅಸಲ್ಮಾ 

ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಕಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಕಾಂವ್.' 

ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊ ವೆಲ್ಲೂರ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಜೋರ್ಜ್ ಬೊ೦ಬಯ್ 

ಪಾವ್ಲೊ. 

U 



ಇ 

ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಚಳ್ಳಳಿಂತ್ ಉಜ್ಯಾಚೊ ಬಾಪ್ತಿಜ್ಮ್ ' 

ಸಿಪಿಸಿ ಬಸ್ ಮುಷ್ಕರ್ 

ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಚ್ಕಾ ದಿಸ್ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಮೆಚೆರ್ ಆಮಿ ಏಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲುಂ 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೆಂಟೆಂಚ್ಕಾ ಆನಿ ಹಳ್ಳೆಂಚ್ಕಾ ಮಾರ್ಗಾ೦ನಿ ಧಾಂವ್ಚಿ೦ ಬಸ್ಸಾಂ 

ಆನಿ ತಾಂತ್ಲಿ ಶಿಬಂದಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಮೆಚೊ ಏಕ್ ಅವಿಭಾಜ್ಕ್ ಭಾಗ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ 

ಮ್ಹಣ್ಮೆತ್. ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಡಾಮರಾಚೆ ಮಾರೂಗ್ ಉಣೆ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. 

ಗಿಮಾಂತ್ ದುಳಿನ್ ಭರ್ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಪಾವ್ಪಾಂತ್ ಕಿರೆಂಚಿಂತ್ ಬುಡ್ಲ್ಲೆ ಮಾರೊಗ್ 

ಆಮ್ಕಾಂ ಸದಾಂಚೆಂ ದೃಶ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಫರ್ಲಾಂಗಾ ಪಯ್ಸ್ 

ಬಸ್ಸಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ ಮ್ಹಹಣ್ಟಾನಾ ವಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಧುಳ್ 

ಆನಿ ಕಿರೆಂಚಿಂತ್ಲೆಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಮಾರ್ಗಾಡಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ ಪಯ್ಸ್ 

ಆಮಿ ರಾವ್ತ್ಮಾಲ್ಕಾಂವ್. ತ್ಕಾಚ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ 

ಕಾಂಯ್ ವಾಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ 'ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ಡಿ' ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹೆಸ್ಗಾಚಿ ಪರ್ವಾ 

ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಡಂಯ್ಡ್ ರಾವ್ತಾಲ್ಕಾಂವ್. ಬಸ್ಸಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಭರೂನ್ ಬಸ್ಸ್ 

'ಹೆಂ ಮೊಜೆಂ ಮ್ಹಜ್ಮಾನ್ ವಾವಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಆತ್ತಾಂ 

ಮಾರ್ಗಾರ್ಚ್ ಜೀವ್ ಸೊಡ್ಟಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ 

ಸೊಡ್ನ್ ವ್ಹೆಚೆಂ ಸವಾಲ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ಬಸ್ಸಾ ಭಿತರ್ ಚಡೂಂಕ್ ಏಕ್ 

ಮೆಟ್ ಕಾಡ್ಲೆಂಗಿ ನಾ, 'ರೇ..ಟ್ ಪೋ...ಯ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಂಡಕ್ಟರಾಚೆಂ 

ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಕೆ ವಯ್ರ್ ಬಿಗಿಲ್. ತ್ಕಾ ಆಂಬೆ ಮಿಟಾಕ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ 

ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ತೊ ಬಾವ್ಹೊ ಬಸ್ಸಾಚೆಂ ಪೊ೦ತಾನ್ ಪೂಂತ್ ಜಭಂವೂನ್ 

ಕಸೊ ಟಿಕೆಟ್ ದಿತಾಲೊಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಮಿಸ್ತೆರ್. ಆನಿ ಬಸ್ಸಾಚೂ 

ಡ್ರೈವರ್ಯೀ ಕಾಂಯ್ ಸಾಮಾನ್ಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನ್ಹಂಯ್. ಚಡ್ಡಿ, ದೆಂವ್ಣಿ, ಗುಂವ್ಣಿ, 

ಪೊಂಡ್ಕುಲೆ ಆಸೊನ್ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಧಾ ಬಾರಾ ಫುಟಿ ರುಂದಾಯೆಚ್ಕಾ ಮಾರ್ಗಾರ್ 

ಬಸ್ ಚಲಂವ್ಚೊ ತೊ ಚಾಲಕ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಬ್ಜ್ ವಾಪರ್ಕೊ 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಏಕ್ 'ಸೂಪರ್ಮೆನ್' ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ 

ವ್ಹೆಚ್ಕಾ ಬಸ್ಸಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಶಾದಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ ತಾಚೊ 

ಇರಾದೊ ಆಸ್ತಾಲೊ. 

ಬಸ್ಸಾಚೊ ಮುಂದು ಆನಿ ಕಾಳಜ್ 

ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಧರ್ದಲಿಂ ಮ್ಹಾತಾರಿಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಂ ಸದಾಂ ಪಳವ್ನ್ 
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ಜಾಣಾಂತ್. ಬಸ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತ್ಕಾ ದೋಗ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚೊ ಢೌೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ 
ಆವಸ್ಕಾಂ ರಾಗ್ ಯೆತಾಲೊ ಜಾಲ್ಮಾರೀ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿ ಆಮಿ ತಾಂಚಿ ಕಷ್ಟಿ ಜೀಣ್ 

ನಿಯಾಳ್ಬಾಲ್ಕ್ಮಾಂವ್. ಬಸ್ಸಾಚೊ ಮೆಂದು ಆನಿ ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಮಾ 
ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳ್ಚಾ, ಹರ್ ಕಿತೆಂ ಸವ್ಹತ್ಕೊ ಆಸಾತ್, ತಾಂಚೆಂ 

ಕುಟಾಮ್ ಕೆದೆಂ, ಅಸಲಿ೦ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಭಾರೀ ಅಪ್ರೂಪ್ 

ಗುಂವ್ಕಾಲಿ೦. 

'ಕಂಬೈಂಡ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್' 
ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಸಾಟ್ ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ತೆದಾಳಾಚ್ಕಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ 

ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆತಾಂಚ್ಕೆ ಇತ್ಲೊ ವಾಹನ್ ಸಂಚಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಚಾರ್ ಬಸ್ 

ಕಂಪನಿ ಮಾತ್) ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತ್ಕೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ. ಶಂಕರ್ 

ವಿಠ್ಠಲ್, ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಆನಿ ಹನುಮಾನ್. ಹ್ಕೊ ಚಾರೀಯ್ ಕಂಪೆನಿ 

'ಕಂಬೈಂಡ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಖಾಲ್ ಚಲಯ್ತಾಲೆ. ಬಸ್ 

ಚಾಲಕಾಂಚೊ, ಕಂಡಕ್ಟರಾಂಚೊ, ವರ್ಕ್ಶೊಪಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ರೆಲ್ಮಾಂಚೊ 

ಸಾಂಬಾಳ್ ಬೋವ್ ಉಣೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ; ತಾಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ಸವ್ನ್ಹತ್ಕೊ 

ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಲಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ಜಾಲ್ಲೆಬರಿ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಕಾಮಾಕ್ 

ದವರ್ವಾಲೆ, ಕಾಡ್ಬಾಲೆ. ಕಾಮಾಚೊ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ವೇಳ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚಿ 

ವ್ಹಡ್ಲಿ ಸಮಸ್ಕಾ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಕಿ ತೆ ಸಂಘಟಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚೆ 

ಕಷ್ಟ್ ಸಮ್ದೊನ್ ತಾಂಕಾ ಸಂಘಟಿತ್ ಕರ್ದೆ ಫುಡಾರಿ ನಾತ್ಲ್ಲೆ. ಹ್ಕ್ಮಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಚೊ 

ಫಾಯ್ದೊ ಮ್ಹಾಲಕಾಂನಿ ಬರೊ ಉಟಯ್ಲೊ. 

ಭಾರತಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ಪಾಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಕಾ 

ಬಸ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಭೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ತವಳ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 

ಜಿಲ್ಲೊ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಹ್ಮಾ ಕಾಮ್ನಾರಾಂಚಿ 

ದುಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆವ್ನ್ 1947 ಫೆಬ್ರೆರ್ 22 ತಾರಿಕೆರ್ 'ಇಂಡಸ್ಟಿಯಲ್ 

ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲಾ'ಕ್ ( ಕೈಗಾರಿಕ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ್) ತಾಂಚೆಂ ವೇತನ್ ವೃದ್ಧಿ ಕರುಂಕ್ 

ವಿನಂತಿ ಕೆಲಿ. ಟ್ರಿಬ್ಕೂನಲಾನ್ ಮೋಟಾರ್ ಮ್ಹಾಲಕಾಂಚ್ಕಾ ಆನಿ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಚ್ಕಾ 

ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಕೊ ದೋನೀ ಕುಶಿ ಸಮ್ದೊನ್ ಆನಿ ಹ್ಮಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ 

ಖೂಬ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್ ತ್ಕಾಚ್ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಪ್ಲೆಂ 

ತೀರ್ಮಾನ್ ದಿಲೆಂ. ತಾಂತುಂ ಶಿಫಾರಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನವೆಂ ವೇತನ್ ಮದ್ರಾಸ್ 

ಪ್ರಾಂತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಕಾಮ್ಸಾರಾಂಚ್ಕಾ ವೇತನಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ಪಾಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ 

ತಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಬಸ್ ಮ್ಹಾಲಕಾಂನಿ ತೆಂ ವಾಚುನ್ ಉಳ್ಳಿ 

ಬೋಬ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಹೊ ವ್ಹಾಡಯಿಲ್ಲೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ದಿಲ್ಕಾರ್ 
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ಆಪ್ಲೆ ದಿವಾಳಿ ಕಾಡ್ಜಿಚ್ ಸಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿ೦ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. 
ತಾಂಚಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಸತಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಟ್ರಿಬ್ಕೂನಲಾಚಿ ವರ್ದಿ 

ಕೂಲಂಕುಶ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರೊ ಕಾಮಾರ್ ಪುಡಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ 

ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಹ್ಮಾ ಸಂದಿಗ್ಸ್ ಕಾಳಾರ್ ಪ್ಲಾಸಿಡ್ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಜೋರ್ಜ್ 

ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಚಿಂತಿನಾತ್ಲ್ಲೈಬರಿ ಕಾಮ್ಗಾರ್ ಶೆತಾಂತ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾಲೆ. 

ಟ್ರಿಬ್ಕೂನಲಾನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಅಂಕೆ ಸಂಕೆ ಗೂಂಡ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊನ್ 

'ರೈತವಾಣಿ'೦ತ್ ಏಕ್ ಲೇಖನ್ ಬರಯ್ಲೆಂ.ತ್ಕಾ ಲೇಖನಾಂತ್ಲೆ ಅಂಕೆ ಸಂಕೆ 

ಹಾಂಗಾ ದಿಲ್ಕಾತ್: 

ಏಕ್ ಬಸ್ಸ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗೂ ಖರ್ಚ್ 

ಬಸ್ಸಾಚೆಂ ಮೊಲ್ 15,000 

ಪೆಟ್ರೊಲಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಗ್ಯಾಲನಾಕ್ ರು.2 ಲೆಖಾನ್ 

ದಿಸಾಕ್ 10 ಗ್ಯಾಲನಾಂ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ 30,000 

ಚಾಲಕಾಚೊ ಮೂಳ್ ಸಾಂಬಾಳ್ (ಮ್ಹಯ್ನಾಕ್ 

ರು.೨೦ ಆನಿ ಬಾತೆಂ ರು.35 ಆನಿ ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯೆ 

ಬಾತೆಂ ರು.25) }, 420 

ಕಂಡಕ್ಟರಾಚೊೂ ಮೂಳ್ಸಾಂಬಾಳ್ 

(ಮ್ಹಯ್ನಾಕ್ ರು.35, ಭಾತೆಂ ರು.30 

ಆನಿ ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯೆ ಬಾತೆಂ ರು.25) 1,080 

ಕ್ಲೀನರಾಚೊ ವರ್ಸಾಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ 

(ಮ್ಹಯ್ನ್ನಾಕ್ ರು.30 ಆನಿ 

ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯೆ ಭಾತಂ ರು.25) 000 

ತೆಗಾಂಚೊ ವರ್ಸಾಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ 3,000 

ತೆಗಾ೦ಚೊ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ +d 

ವರ್ಕ್ಶೂಪಾಚೊ ಬಸ್ಸಾಂ ದುರುಸ್ತಿ ಕರ್ಡೊ ಖರ್ಚ್ ೨೦00 

ಎಕಾ ಬಸ್ಕೆಕ್ ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ರು.17 ಆನಿ 

8 ಆಣ್ಮಾಂ ಲೆಖಾನ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ತಿರ್ವೊ [ಟಿಟಿ 

ಪಾ೦ಚ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಇನ್ಕೂರೆನ್ಸ್ ಖರ್ಚ್ | L200 

ಭಂಡ್ವಾಳಾಚೆರ್ (ರು.15,000) 6.25% ಲೆಖಾನ್ 
ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ವಾಡ್ 4,087 

ಜುಮ್ಲಾ ಖರ್ಚ್ 80,187 

ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಖರ್ಚ್ ಕಾಡ್ನ್ 

ಉರ್ಲ್ಲೊ ಮುನಾಫೊ 22,938 

ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಮುನಾಪೊ 4,587 
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ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲಾನ್ ಹೆ ಅಂಕೆ-ಸಂಕೆ ದಿತಾನಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆನೈಕ್ ಜೋಡ್ 
ಅಂಕೆ-ಸಂಕೆ ದಿಲ್ಲೆ ತೆಯೀ ಮಹತ್ವಾಚೆ ಮ್ಹಣ್ಮತ್. ಕಿತ್ಕಾಕ್, ತೆ ಮಲಬಾರ್ಹ್ಯಾ 
ಎಕಾ ಮೋಟಾರ್ ಮ್ಹಾಲಕಾನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ್, 
ಎಕಾ ಬಸ್ಸಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ರು.12, 500 ಆನಿ ತಾಂತುಂ 25 ಬಸ್ಕಾ ಆಸಾತ್. ಹ್ಕಾ 
ಲೆಖಾರ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ರು.1, 20,000 ಆದಾಯ್ ಆನಿ ರು.92,050 

ಖರ್ಚ್ ಜಾತಾ. ಖರ್ಚ್ ಕಾಡ್ನ್ ರು.21, 950 ಮುನಾಫೊ ಉರ್ತಾ. ತಪ್ಕಿಲ್ 

ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಯಾ: 

2೨ ಬಸ್ಕೆಂಕ್ ಮಯ್ತಾಕ್ ಅರ್ಧಾ ಆಣ್ಮಾ ಲೆಖಾನ್ 100 

ಮಯ್ದ್ಲಾಂಕ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಆದಾಯ್ ರು.1, 20,000. 
ಖರ್ಚಾಚಿ ತಪ್ಕಿಲ್: | 

ಬಸ್ಸಾಚೆಂ ಮೊಲ್ 12,500 

ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಪೆಟ್ರೊಲಾಚೊ ಖರ್ಚ್ 30,000 

ತೆಗಾಂಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಆನಿ ಹರ್ ವಸ್ತುಂಚೊ ಖರ್ಚ್ 24,000 

ವಾಹನ್ ತಿರ್ವೊ BRT A 

ಪ್ರೂವಿಡಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆನಿ ಬೋನಸ್ 10,800 

ವರ್ಕ್ಶೊಪಾಚೂ ಖರ್ಚ್ 6,000 

ಜುಮ್ಲಾ ಖರ್ಚ್ 92,050 

ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಮುನಾಫೊ ೩7,950 

ವರ್ಸಾಚೊ ಮುನಾಫೊ 5,590 

ಅಶಂ ದೋನ್ ವವಗ್ಭ್ಯಾ ವಠಾರಾಂಚ್ಕಾ ಮ್ಹಾಲಕಾಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಂಕ್ಕಾ 

ಸ೦ಕ್ಕಾನಿಂಚ್ ಹಂ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ ಕಿ ಬಸ್ ಮ್ಹಾಲಕಾಂಚ್ಕಾ ಹ್ಕಾ ಉಳ್ಳ್ನ್ಯಾ 

ರುಧಾನಾಂತ್ ಅರ್ಥ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಟ್ರಿಬ್ಕೂನಲಾನ್ 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವರ್ದಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಬಸ್ಸಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಅತೃ್ಯದಧಿಕ್ 

ಧರ್ಲಾಂ, ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚೊ ದುರುಸ್ತಿ ಖರ್ಚ್ ತಿತ್ಲೊ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಮಾರೀ 

ರು.1,000 ಮ್ಹಣ್ ದಧರ್ದಾ, ವಾಡ್ ಲೇಕ್ ಕರ್ನ್ ತ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ ರು.4,08'/ 

ದವರ್ಲ್ಯಾತ್. ಮಲ್ಪಾರ್ಚ್ಯಾ ಮೋಟಾರ್ ಮ್ಹಾಲಕಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಂಕ್ಕಾ ಸಂಕ್ಕಾಂ 

ಪ್ರಮಾಣೆ, ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಮುನಾಫೊ ಟ್ರಿಬ್ಕೂನಲಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಂಕ್ಕಾಚ್ಮಾಕೀ 
ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಚಡ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಗಮನಾಂತ್ 

ದವರ್ದೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 'ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಂವೆಂ ಶಿಫಾರಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಆನಿ 

ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ಮುನಾಫೊ ಸತಾ ಭಾಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ವಿರೋದ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾತ್" 

ಅಶೆಂ ಸ್ವತಾ ಟ್ರಿಬ್ಕೂನಲಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವರ್ದೆಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. 

ಪ್ಲಾಸಿಡ್ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊನ್ ಹ್ಯಾ ಅಂಕ್ಕಾ ಸಂಕ್ಕಾಂಚೆಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಅಧ್ಯಯನ್ 
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ಕರ್ನ್ ಬಸ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಕ್ ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೆಳೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ 

ವೇತನ್ ಭೋವ್ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಆನಿ ತೆಂ ವ್ಹಾಡಯಿಲ್ಲ್ವಾಂತ್ ಬಸ್ ಮ್ಹಾಲಕಾಂಕ್ 

ಕಾಂಯ್ ಲುಕ್ಷಾಣ್ ನಾ ಬಗಾರ್ ಆನಿ ಢೂಡ್ಕೊ ಸವ್ನತ್ಕೊ ತೆ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ 

ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ತಾಣೆ ಕೆನರಾ ಮೋಟರ್ 

ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನಾ ತರ್ಫೆನ್ ಟ್ರಿಬ್ಕೂನಲಾಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಜ್ಯಾರ್ಕೆಕ್ 

ಹಾಡುಂಕ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್ನ್ ಪತ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಣಿಂ ಕಾನ್ ಹಾಲಯ್ದ್ಲೆ ನಾಂತ್. 

ಆಮ್ಮೆಂಬಳ್ ಬಾಳಪ್ಪಾ 

ತವಳ್ ಆಮ್ಮೆ೦ಬಳ್ ಬಾಳಪ್ಪಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತರುಣ್ ಫುಡಾರಿ ಸಮಾಜ್ವಾದ್ 

ತತ್ವಾಂನಿ ಭುಲೊನ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚ್ಕಾ ಹಿತಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ದಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ 

ಪಳೆತಾಲೊ. ತೊ ಏಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್, ನಿಷ್ಕಾವಂತ್ ದ್ಮೇಯ್ವಾದಿ 

ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಆನಿ ಗಡಿಪಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲಿ. 

ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊಕ್ ಭೊಗ್ಗೆಂ ಕಿ ಬಾಳಪ್ಪಾ ತಸಲ್ಮಾ ಮನ್ಶಾಲಾಗಿಂ ಆಪ್ಲೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೆನ್ 

ಕಾಮ್ ಕರೈತ್. ಬಸ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚ್ಕಾ ಚಳ್ತಳೆಕ್ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊ ಕಸೊ ದೆಂವ್ಲೊ 

ತೆಂ ಬಾಳಪ್ಪಾಚ್ಕಾಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆಯ್ಕಾಯಾಂ. 

'ಹಾಂವ್ ತೆದಾಳಾ ಸಮಾಜ್ವಾದಿ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಏಕ್ ಉರ್ಬೆಸ್ಟ್ ಸಾ೦ದೊ. 

ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ಡೊ. ಸಂಜೀವ್ನಾಡ್್ ಆನಿ ಹೆರಾ ಥೊಡ್ಮಾಂಕ್ 

ಆಪವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿ ಪಾಡ್ಕ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಕರ್ಕಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ 

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಹಿನೂರ್ ಪ್ರಸ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ 

ಕಥೊಲಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ತೊ ಇಲ್ಲೊ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ. ತಾಚ್ಮಾ ಭೂಡ್ಕಾ 

ಬರ್ಪಾಂವರ್ವಿಂ ಇಲ್ಲೆಂ ನಾಸಮಾದಾನ್ ಉಬ್ಬಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಕಾ ವೆಳಾರ್ ಜೊರ್ಜ್ 

ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ 'ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯುವಕ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಸಿಕ್ ಸುರು 

ಕೆಲ್ಲೆ. ಆಮಿ ಸಗ್ಳೆ (ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊಯ್ ಧರ್ನ್) ಪ್ರೆಸ್ಸಾಕ್ ವ್ಹಚೊನ್ 

ಪತ್ರಾಚೆಂ ಬುಟ್ಟಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲ್ಕಾಂವ್. ತೆಂ ಪರ್ನೆಂ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್. 

ದೊಗಾಂನಿ ಪಾಯಾಂನಿ ಗುಡ್ಡಾವ್ನ್ ಚಲಂವ್ಚಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಔಂಯ್ ಬಸೊನ್ 

ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮಿ ವಿವಿದ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತಾಲ್ಕಾಂವ್. 

ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊನ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಕಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಬಸ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆಲ್ಲಿ. 

ತಾಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ಸವ್ಹತ್ಕೊ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಸಾಂಬಾಳ್ ಸಾರ್ಕೊ i 

ಮೆಳಾನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, 'ಮದ್ರಾಸ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ 

ಇಂಡಸ್ಟಿಯಲ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್ ಘುಡ್ಲಾ. ತ್ಕಾ ಟ್ರಿಬ್ಕೂನಲಾನ್ ಬಸ್ 

ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಚ್ಕಾ ಸಾಂಬಾಳಾ ವಿಷಾಂತ್ ಏಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ದಿಲಾ. ಆಮಿ ಬಸ್ 



+4 ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 

ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಘಡ್ಮಾಂ. ಹಾಂವ್ ಅಧಕ್ಟ್ ಜಾತಾಂ, 

ತುಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾ.' 

'ಆಮ್ಸೆ ಸಾಂಗಾತಾ"ಡೊ. ಸಂಜೀವನಾಡ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. 

ಸಂಜೀವ್ನಾಡ್್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಸೇನಾನಿ, ಜಯ್ದ್ಹಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಆಮಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ 

ಆಲೊಚನ್ ಕೆಲಿ. ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸುಸೂತ್ರ್ ಮುಖಾರ್ಸುನ್ ವ್ಹಚಾಜಾಯ್ 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಎಕಾ ಮುಖ್ಪತ್ರಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. 

ತ್ಕಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಆಮಿ 1948 ವರ್ಸಾ 'ರೈತವಾಣಿ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಫ್ಕಾಳೆಂ 

ಪತ್ರ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಹಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಆನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ 

ಡೊ. ಸಂಜೀವನಾಡಾಕ್ ನೆಮ್ಲೊ. ಎನ್. ವಿಠಲ್ದಾಸ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾಲೊ. 

ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಡೊ. ಸಂಜೀವನಾಡಾನ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಿ. 

ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊಚ್ ಪತ್ರಾಚೊ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ್ ಜಾಲೊ. 

'ಏಕ್ ದೀಸ್ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ, 'ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 

ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಎಕ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರ್ ಸ್ನಾಪನ್ ಕರ್ನ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ 

ಚಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ತೂ ಜ್ಕೊರಾನ್ 

ಯೆಟುನ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ವ್ಹಚೊನ್ ಮೆಳ್.' ಹಾಂವ್ ಗೆಲೊಂ. ಜೊರ್ಜ್ 

ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೊಂ. 'ತುಜೆಂ ಕಾಮ್ ಕಿತೆಂ? ಉದ್ದೇಶ್ ಕಿತೆಂ?' 

ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಹೆಂ 1949 ವರ್ಸಾ. 'ತುಂವೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ 'ರೈತವಾಣಿ' 

ವಾಚ್ಹಾಂಯ್ಗಿ? ತೆಂ ವಾಚಿನಾಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಗಾಳಿ ದಿತಾಯ್. 

ತೆಂ ವಾಚ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ಕಾಂ' ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ. 

'ತಾಕಾ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, 'ದೀ, ವಾಚ್ತಾಂ.' ತಾಕಾ ವಾಚ್ಚೆಂ ಪಿಶೆಂ 

ಭಯಂಕರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಬಸೊನ್ ವಾಚ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವ್ 

ತಾಚ್ಕಾಕಿ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ವ್ಹಡ್. ಹಾಂವ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ 

ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಎಕ್ಟಿವ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ೦, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ 

ಆಮಿ ಖಂಯೀಂ ಪಯ್ಣ್ಲಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕಡೆ 

ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾಲಿ. ಆಮಿ ಕಿತ್ತೆ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್, ಮ್ಹಜ್ಕಾ 

ಇಷ್ಟಗತೆವರ್ವಿಂ ತೊತಾಚ್ಕಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಮಾಂಜಾವ್ನ್, ಸಯ್ರ್ಯಾಂಡಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ 

ಜಾಲೊ. ತೆ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ನಾ ಜಾಲೆ. ಎಕಾಮೆಕಾ ಯೆಚೆಂ ವ್ಹಚೆಂ 

ಬಂದ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘುರಾಯ್ ವ್ಹಚಾನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಖಂಯ್ಲ್ಗಿ 

ಮಯ್ದಾನಾಚ್ಕಾ ಎಕಾ ಕೊನ್ಕಾರ್ ನಿದ್ತಾಲೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚಿ 

ಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾಂ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಕಿ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊ ಸಾಂಗಾತಾ 

ರಾವೊಂಕ್ ತೊ ತಯಾರ್ ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಣ್. 
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'ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊಚ್ಮಾ ಘರಾ ರಾವೊಂಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಕಾಂಯ್ ಆಡ್ಕಳ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ 

ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಘರ್ ನಾ. ಖಂಯ್ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಚಲ್ತಾ.' 

ತೊಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ, 'ಹಾಂವೀಂ ನಿದೊಂಕ್ ಘರಾ ವ್ಹಚಾನಾ. 

ಪಾರ್ಟಿ ದಫ್ತ್ರಾಂತ್ ನಿದ್ದಾಂ. ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೋಯ್ ಥಂಯ್ ಯೆತಾ. ಸಗ್ಳ್ಯೊ 

ದೀಸ್ ದಪ್ತರಾಂತ್ ಆಸ್ತಾ. ರಾತಿಂ ನಿದೊಂಕ್ ತಾಣೆ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ಏಕ್ 

ಬಿಡಾರ್ ಕೆಲಾಂ.' 

'ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆವ್ತ್ಮಾಲ್ಯಾಂವ್, ಸಾಂಗಾತಾ ನಿದ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್' 
'ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತಾಕಾ ಆನಿ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊಕ್ 

ಭಾರಿ ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾಲಿ. ಮ್ಹಜೊ ಆನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೊ ಸಂಬಂಧ್ 

ಮಾತ್ ಬರೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆವ್ಹಾಲ್ಮಾಂವ್, ಸಾಂಗಾತಾ 

ನಿದ್ದಾಲ್ಮಾಂವ್. ಮ್ಮಾಜೆಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಕೆ ಆಸಾನಾತ್ಲ್ಲೆ. ಪಾಡ್ತಿಖಾತಿರ್ 

ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕಡ್ಡ್ ಪಯ್ಕೆ ಕಾಣ್ಮಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. 

ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ಯೀ ಮ್ಹಜೆಬರಿಚ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕಡೆ ಮಾಗಾನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಏಕ್ 

ದೀಸ್ ಹಾಂವೆಂ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊಕ್ ಲೋವ್ ಮ್ಹಳೆಂ, 'ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗೊ, 

ಘರಾ ಜೆವಿನಾ. ಖಂಯ್ಲೀ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ನಿದ್ತಾ. ತಾಕಾ ತುಜ್ಮಾ ಘರಾ 

ಆಪೊವ್ನ್ ವ್ಲೆಲ್ಕಾರ್ ಕಶೆಂ? ತೊ ಭಾರೀ ಕಷ್ಟಾರ್ ಆಸಾ.' 

'ನಾಕಾ ನಾಕಾ, ತೆ ಸಗ್ಳೆ ರಗೈ ನಾಕಾತ್. ತಾಚ್ಕಾ ಘುರ್ದಿಂ ತಾಚೆರ್ ಕಠಿಣ್ 

ರಾಗಾರ್ ಆಸಾತ್. ತಸಲ್ಮಾ ವಳಾರ್ ಹಾಂವಂ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಘುರಾ 

ದವರ್ದಂ ಸಮಾ ನ್ಹಂಯ್. ಆಫಿಸಾಕ್ ಯೇಂದವ್ಚಿ, ತಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್ ಅಡ್ಡಿ 

ನಾ' ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಅಶೆಂ ತೊ ಘಟ್ಟ್ ರಾವ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾನ್ ಕಾಂಯ್ 

ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಸಮಾ ಜೆವಾಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕಷ್ಟಾತೆಲ್ಕಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ 

ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಪರ್ಕೆಂ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊಕ್ ಸಮ್ಹಾಂವ್ಚೆಂ 

ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಸ್ತು ಪಾವ್ಟಿ ಅಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ವಕಾಲತ್ ಕೆಲ್ಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 

ತೊಯೀ ಒಪ್ಪೊ. ಅಶೆಂ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊ ಒಟ್ಟುಕ್ ಯೇವ್ನ್ 

ವ್ಹಚೊಂಕ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಆಮ್ಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ಯೀ ಬಳಾಧಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. 

ಸಗೈೆಯೀ ತರ್ನ್ಮಾ ಪ್ರಾಯೆಚೆ, ಆದರ್ಶ್ವಾದಿ. ಅನುಭವಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ 

ಉರ್ಬಾ ಆಮ್ಚ ಡ'ಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಆಮ್ಚಿ ಬಲ್ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಠ್ದಿ ಸಂದಿಯೀ 

ವಗಿಂಚ್ ಉಬ್ಬಾಲಿ. 

'ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಬಸ್ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಕ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ 
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ಬುಡ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲಾಚ್ಕಾ ಎವಾರ್ಡಾಂತ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಕ್ ಇತ್ಲೊಚ್ 

ಸಾಂಬಾಳ್ ದೀಜಾಯ್, ಕಾಮ್ ಖಾಯಾಮ್ ಕರಿಜಾಯ್, ವರ್ಸಾಂತ್ 

ಇತ್ಲೊಚ್ ರಜಾ ದೀಜಾಯ್ ಇತ್ಯಾದಿ ತಾಂಚಿ ಸೇವಾ ವೃದ್ಧಿ ಕರ್ಜೆ ಆದೇಶ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಕಂಬೈಂಡ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗಾಚ್ಕಾ ಆಡಳಿತ್ ವರ್ಗಾಕ್ ಆಮಿ ಬರಯ್ಲೆಂ 

ಕಿ ಹ ಆದೇಶ್ ಪಾಳಿಜಾಯ್, ನಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಬಸ್ ಕಾಮ್ಗಾರ್ ಮುಷ್ಕರಾಚೆರ್ 

ವ್ಲೆತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ಲೀ ಜಾಲೆಂ. ಬಸ್ ಕಾಮ್ಸಾರ್ ಸಭಾ ಚಲಯ್ತಾನಾ 

ಆಮಿ ವಚೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ಉತ್ತೆಜನ್ ದೀವ್ನ್ ಸೂಚನಾಂ ದಿತಾಲ್ಮಾಂವ್. 

ಸಗ್ಳೆ ಕಾಮ್ಗಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ 

ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಚ್ಕಾ ತರ್ಫೆನ್ ಆಮಿ ಮುಷ್ಕರ್ ಕರ್ದೆಂ ನೋಟೀಸ್ ದಿಲೆಂ. 

ಕೂಯ್ಕ ಚೆಂ ಥೊರುಂ 

ಸುರ್ವೆರ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಮ್ಹಾಲಕಾಂನಿ ಆಮ್ಚಾ ನೋಟಿಸಾಚೆಂ ಗಣ್ಣಂ 

ಕೆಲೆಂನಾ. ಕಾಲ್ಪೊರ್ಡೆ ಭುರ್ಗೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಬೂಥ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ 

ಸರ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಆಸ್ಕೆಲೆಂ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ 

ಆಮ್ಚಾ ಮುಷ್ಕರಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಮಾಗ್ಲಿಂ ದಿಲಿಂ 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಯ್ತೆ ಚೆಂ ಭೊರುಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಉರ್ದೆಂನಾ 

ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆ ಜಾಣಾಸ್ಲ್ಲೆ. 

'ಪುಣ್ ಆಮಿ ಹೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಭೋವ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಫೆತ್ತೆಂ ಆನಿ 

ತೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಹರ್ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ್ 

ಕನ್ನಡಾಂತ್ ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೆಂ 

ಸುಲಭ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಬಸ್ಸಾಂ ಆಮಿಂಚ್ ಬಂದ್ ಕರಯಿಲ್ಲಿಂ. 

ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾಹನಾಂನಿ ಸಂಚಾರ್ ಕರೆ ಇತ್ಲಿ ಪಯ್ಕಾಂಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಮ್ಚೆ 

ಡ'ಂಯ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಹ್ಮಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆಮಿ ನಂಯ್ದೊ ಬರೊ ಪ್ರಯೋಗ್ 

ಕೆಲೊ. ತ್ಕಾ ವೆಳಾರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಶಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್, ಕುಳೂರ್ ಡಾವ್ನ್ 

ಕುಂದಾಪುರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನಂಯ್ಕ್ ಸಾಂಕ್ಟೆ ನಾತ್ಲ್ಲೆ. ಆಮಿ, ಮ್ಲಳ್ಕಾರ್ 

ಹ್ಮಾ ಮುಷ್ಕರಾಚೆಂ ಫುಡಾರ್ಬಣ್ ಫೆತ್ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ದೊಣಿರ್ ಬಸೊನ್ 

ನಂಯ್ ದೆಗೆರ್ ಖಂಯ್ ಖಂಯ್ ಬಸ್ ಸೇವಾ ಸುರು ಜಾತಾ ಡಥ'೦ಯ್ 

ಥಂಯ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಬಸ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಧೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ನಾರಾಂಕ್ ಒಟ್ಟು 

ಕರ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಧಯ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಭಾಷಣಾಂ ಕರ್ತಾಲ್ಮಾಂವ್. ಬಸ್ ಸುರು 

ಜಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಂಯ್ ಪಾಂವ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ಖಂಯ್ 
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ಖಂಯ್ ಬಸ್ಸಾಂ ಸುರು ಜಾತಾತ್ ಡಂಯ್ ಡ'ಂಯ್ ಆಮ್ಚೆ ಮನಿಸ್ 

ಧಾಡ್ನ್ ಆಮಿ ತಿಂ ಆಡಾಯ್ತಾಲ್ಕಾಂವ್. ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ, ಶಂಕರ್ ವಿಠಲ್, 

ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಆನಿ ಹನುಮಾನ್ ಹ್ಮಾ ಕಂಪೆನಿಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ 

ಡಗೊಡೆ ಘುಟ್ಮುಟ್ ತರ್ನಾಟೆ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಆಮಿ ತಾಂಚೊ ಉಪ್ಕ್ಯೋಗ್ 

ಕೆಲೊ. ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಆಡ್ಕಳಿ, ಅಡ್ಡಣಿ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲಾರೀ ಧಯ್್ 

ಸಾಂಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ದೀಸ್ ರಾತ್ 

ಪಚಾಡ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಟ್ ದೀಸ್ ಮುಷ್ಕರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. 

ಲೊರಿ ಆನಿ ಕಾರ್ ಚಾಲಕಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ 

'ಆವ್ಕಾಂ ಮಸ್ತು ಸಂತೊಸ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ಖಂಚೊ 

ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್, ಬಸ್ವಾಲ್ಕಾಂಚೆ೦ ಮುಷ್ಕರ್ ಜ್ಕೊರಾನ್ ಚಲ್ಡೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ 

ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೊರಿ ಆನಿ ಕಾರ್ ಚಾಲಕಾಂನಿ ಸೈತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮರ್ಥನ್ 

ದೀವ್ನ್ ಮುಷ್ಕರ್ ಕೆಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲಾಂತ್ ಬಸ್ಸಾಂ 

ನಾಂತ್, ಲೊರಿಯೊ ನಾಂತ್, ಕಾರಾಂಯೀ ನಾಂತ್; ವಾಹನ್ ಸಂಚಾರ್ಚ್ 

ನಾ. ಹಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಕಠಿಣ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆಮ್ಕಾಂ 

ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ಖಂಯ್ ಖಂಯ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಘಾಲೆ. 

ಮುಷ್ಕರ್ ಚೆಂಚುನ್ ಸೊಡ್ಲಂ. 

'ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಡೊ| ಕೆ.ಬಿ. ಮೆನನ್ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ 

ಪುಡಾರಿ. ತೊ ಕೇರಳಾಡಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತೊ ಯೆಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ 

ಆಮ್ಕಾಂ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸೆಕ್ಷನ್ 144 ಜ್ಮಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊಕೀ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ವೆಲ್ಲೂರ್ ಜಯ್ದಾಕ್ ದಾಡ್ಲ್ಲೊ. 

ಮುಷ್ಕರ್ ಸಲ್ಟಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಕಳ್ಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಣಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ 

ಜಯ್ದ್ಲಾಂತ್ಲ್ಗಂ ಸೊಡ್ದ್ಡಂ. ಆಮಿ ಭಾಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ 

ಮೆಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಜಿವಾಳ್ ಕರ್ದೆಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಕಾ ಸಾಧನೆಂತ್ 

ಮಾತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜೀಕ್ ಲಾಭ್ಲಿನಾ. 

'ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ವಿಷಯ್ ಬರೊ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ. ಮುಷ್ಕರಾಂತ್ 
ಬಾಗ್ ಘುತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪುಡಾರ್ಕಾಂಕ್, ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಜೊರ್ಜ್ 

ಘೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಬಸ್ ಮ್ಹಾಲಕಾಂಚ್ಕಾ ಗುಂಡಾಂನಿ ಸರ್ಸರಿತ್ ಬಡಯ್ಲೆಂ. 

ಹಂಪಳೆಲ್ಲೆ ಬಸ್ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಸಗ್ಳ ಭಿಂಯೆಲ್ಲೆ. ಅಧಿಕಾಂಶ್ ಬಸ್ ಮ್ಹಾಲಕ್ 

ಗೌಡ್ ಸಾರಸ್ವತ್ ಜಾತಿಚೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆ. ಹಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಆಪ್ಲ್ವಾ ಜಾತಿ 
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ವಿರೋಧ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾ ಭೊಗ್ಗೆಂ. ತಾಂಚ್ಕಾ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಫುಡಾರಿ 

ಮ್ಹಣ್ಣ ತಸಲೊ ವಿ.ಎಸ್. ಕುಡ್ವಾ ಅಸೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಹೆಂ 

ಆಯ್ಕೊನ್ ಉದ್ರಿಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ ಮ್ಹಾಲಕಾಂಚ್ಕಾ ಗುಂಡಾಂನಿ ಮುಷ್ಕರ್ 

ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಲೆಂ. ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಕಾ ಫುಡಾರೃಣಾಖಾಲ್ 

ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಜಣಾಂ ತರ್ನಾಟ್ಕಾಂಕ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಮಾರ್ಲೆಂ. 

ಅಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾತಾನಾ ಆಮಿ ಭಾಯ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ವಾಂವ್. ಮುಷ್ಕರ್ 

ಸಂಪ್ಲ್ಲೆಂ ಮಾತ ನ್ಹಂಯ್, ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಸೈತ್ 

ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಭಿಂಯೆಲ್ಲೆ.' | 

ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾಚೊ 

ವಿ.ಎ.ಸಿ. ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ 11! ಫೋರ್ಮಾಂತ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆ. 

ಪುಣ್ ಈಷ್ಟ್ ನ್ಹಂಯ್. ನೊ-ವ್ಮಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ತೆದಾಳಾ 1V ಫೋರ್ಮ್ 

ಮ್ಹಣ್ವಾಲೆ. ತೆ ಎಕಾಚ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಆನಿ ಎಕಾಚ್ ಡಿವಿಜನಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ಟಾ 

ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೋರ್ಜ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಡಿವಿಜನಾಕ್ ಗೆಲೊ ಜಾಯ್ದಾಯ್ 

ಮ್ಹಣ್ಚಾ ತೊ. 

'ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಪಿ. ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊ 

ಸಾಂಗಾತಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊಕ್ ಹಾಂವ್ ವಳ್ಕಾನಾತ್ಲ್ಲೊಂ. 

ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಏಕ್ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಫುಡಾರಿ ಮ್ಹಣ್ 

ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ತೊ ಆನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ 

ಆಸ್ತಾಲೆ. ತಾಣಿಂ ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕರ್ದಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾನಾ (ಬಹುಶಾ 

ಹಾಂಗಾ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸಾನ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ದೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಮುಷ್ಕರ್, ಬಾಳಪ್ಪಾನ್ 

ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂನಿ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ ಯೆತಾನಾ ಮೊರೂನ್ 

ಪಡ್ಲ್ಲೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಜಿವಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ಚ್ ಜಾವೈತ್.) 

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೆಕ್ಟರಾನ್ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ತೆದಾಳಾ 

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೆಕ್ಟರಾಚ್ಕಾ ಆಪಿಸಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ರಾಲೊಂ. ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊ 

ಕಲ್ಕತ್ತಾಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ಔಂಯ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಲಾಗಿಂ 

ತಾಚೆ ಕಿತೆಂಗಿ ರಗೈ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಕಲೆಕ್ಟರಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ, 'ತುಂ ಹಾಂಗಾಯ್ ರಗೈ 

ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾಯ್. ಹಾಂಗಾ ತುಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ. 

ದೆಕುನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತುಕಾ ಹಾಂಗಾ ಆಪಯಿಲ್ಲೊ.' ತಿ ಚತ್ರಾಯ್ 

ತಾಣೆ ಪಾಳ್ಳಿ ವ ನಾ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ 

ಸೆಕ್ಟನ್ 144 ಜ್ಕಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಸೈಯ್ಯದ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ 

ತ್ಕಾ ವೆಳಾರ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. 
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'ಹೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಫಕತ್ ಆಟ್ ದೀಸ್. ಮಾತ್ರ್ ಚಲ್ಲೆಂ ತರಿ ಹಾಚೊ 

ಪರಿಣಾಮ್ ಆನಿ ಪ್ರಭಾವ್ ವಿಶೇಸ್ ಜಾಲೊ. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 

ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ತಸಲ್ಮಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಚೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. 
ಪ್ಲಾಸಿಡ್ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊ ತಸಲ್ಮಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್" ಮಟ್ಟಾಚ್ಛಾ ಕಾರ್ಮಿಕ್ 

ಫುಡಾರ್ಮಾನ್ ತೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ.'. 

ಮುಷ್ಕರಾ ವಯ್ಫ್ ಪರಿಶೀಲನ್ 

| ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಬಸ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ 

ನೀವ್ನ್ ಆಪ್ಟ್ಸೊ ಎಕ್ವಟ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ. ಮುಷ್ಕರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ 

ಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ಯೀ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಹಾಚಿ ಖಬಾರ್ ಲೊಕಾಚ್ಕಾ 

ಇಂಡಾಂತ್ ಗೊಳ್ಬಾಲಿ. ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಸಂಘಟನೆಚ್ಕಾ ಚಳ್ಳಳೆಂತ್ ಜೊರ್ಜಾಕ್ 

ಜ್ಮಾಚೊ ಬಾಪ್ತಿಜ್ಮ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ತೆದ್ನಾ ಕೇವಲ್ 19 

ರ್ಸಾಂ. ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಶಿಕ್ಹಿ ಪ್ರಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಮುಷ್ಕರಾಂತ್ ತೊ ಸಬಾರ್ 

ಸಾಂವಾಂ ಶಿಕ್ಲೊ. ವೆವಗ್ಳ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಚ್ಕಾ, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವೃತ್ತೆಚಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ 

೦ಗಾತಾ ಹಾಡ್ದಂ, ತಾಂಚೆ ಡ'ಂಯ್ ಉರ್ಬಾ ಆನಿ ಉತ್ಸಾಹ್ ಭರ್ನೆಂ, 

ಖಖ್ಯಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಕಾ ಶೆವೂಟಾಡ'ಂಯ್ ತಾಣಿಂ ಆತ್ಮ್ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ಮುಖಾರ್ 

ರಾಸಾರ್ಕೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಉತ್ತೆಜನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತೊ ತ್ಕಾ ತರ್ನ್ಯಾ 
್ರ್ರಯೆರ್ ಶಿಕ್ಲೊ. ಪ್ಲಾಸಿಡ್ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊ ತಸಲ್ಮಾ ಪ್ರಖ್ಶ್ಕಾತ್ ಆನಿ ಶಾದಿವಂತ್ 

)ಡಾರ್ಕಾಖಾಲ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ದೆಂ ಭಾಗ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಪುಡಾರ್ಕಾಂಕ್ 

ತಂ ಕಷ್ಟ್ ನಷ್ಟ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಪಡ್ಚಾತ್, ಮ್ಹಾಲಕಾಂಚ್ಕಾ ಗುಂಡಾಂ ಡಾವ್ನ್, 

ಇಲಿಸಾಂಡಾವ್ನ್ ಕಶೆಂ ಮಾರ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಚಾತ್, ಕಶೆಂ ಜಯ್ಲಾಚೆಂ ಶಿತ್ 

ಾಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಪಾ, ಆಪ್ಣಾಮುಖಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾಯ್ತಾನಾ 

ೆ ಆಪ್ಲೆಚ್ ಲಾಗ್ಮಿಲೆ ಆನಿ ಸಯ್ರೆಧಾಯ್ರೆ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ವಾತ್, ಕಶೆಂ ಢೊಡೆ ಜಣ್ 

ಕಾಮಧಂ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಮಣಿ ಉಬ್ಬಯ್ತಾತ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಚೊ ತಾಕಾ ಶೆಖ್ 

ಗ್ಲೊ. ಆಟ್ ದಿಸಾಂಚ್ಕಾ ಮುಷ್ಕರಾಂತ್ ತಾಚ್ಕಾ ತರ್ನ್ಮಾ ಭುಜಾಂಚೆರ್ ಆಟ್ 

ರ್ಸಾಂಚೊ ಅನುಭವ್ ಬಸ್ಲೊ ಜೊ ತಾಚ್ಮಾ ಬೊಂಬಯ್ಚ್ಕಾ ಕಾಮ್ಗಾರ್ 

ುಘಟನಾಂತ್ ಉಪ್ಕೋಗಾಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಭಾಷಣ್ ಶಾಡಿ ಆನಿ ಸಂಘಟನ್. 

ದ್ಮಾ ಹ್ಮಾ ಮುಷ್ಕರಾವೆಳಿಂ ಫುಲೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಲಗ್ಬಗ್ 50 

ರ್ಸಾಂನಿ ತೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವೀ ಕಾಮ್ಸಾರ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀ 

ಡಾರ್ಕಾಚಿ ಬುನ್ಕಾದ್ ತ್ಕಾ ಮುಶ್ಕರಾ ವೆಳಿಂ ಭದ್ರ್ ಜಾಲಿ. 
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ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮ್ನಾರಾಂಚೆರ್ ಹ್ಮಾ ಆಟ್ಚ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ 

ಮುಷ್ಕರಾನ್ ತರಿ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. 

ತಾಂಚೆ ಡ'೦ಯ್ ಆತ್ಮ್ವಿಶ್ವಾಸ್ ವ್ಹಾಡ್ಲೊ. ಆಪುಣ್ ನಿತ್ರಾಣಿ, ಅಸಹಾಯಕ್ 

ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ತಾಂಚಿಂ ಭಾವನಾಂ ಉಣಿಂ ಜಾಲಿಂ. ನಿರ್ದಯಿ, ಆಬ್ಲೆಶಿ, ಸ್ವಾರ್ಡಿ 

ಮ್ಲಾಲಕಾಂಕ್ ತೊಂಡ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾ ಧಯ್್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಅಸಂಘಟಿತ್ 

ಜಾವ್ನ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಬದ್ದಾಕ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಜಾಂವ್ಚಾಂತ್ ಕಿತ್ತೆಂ 

ಬರೆಂಪಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಚ್ಕಾ ಮತಿಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ಮುಷ್ಕರ್ 

ವಿಘಲ್ ಜಾಲೆಂ ತರಿ ತಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್ ಮುಖ್ಲಿಂ ಸಬಾರ್ 

ವರ್ಸಾಂ ಲೋಕ್ ವಿಸರ್ನಾ ಜಾಲೊ. | 

UJ 



6 
ನಿಷ್ಟುರ್ ಬೊಂಬಯ್! 

ಆಮಿ ಅಂದಾಜ್ ಕರೈತ್ ಕಿ ಸಿಪಿಸಿ ಬಸ್ ಮುಷ್ಕರಾ ವರ್ವಿಂ ಜೊರ್ಜಾಚ್ಕಾ 

ಸರಾಂತ್ ಎಕಾ ಡ'ರಾಚೊ ತನಾವ್ ಉಟ್ಟೊ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಡ'ಂಯ್ 

ಸ್ತೆಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಕಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಹೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಆನಿ 

ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಏಕ್ ಆಘಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಕಾರ್ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ 
ತಾಂವ್ಚಿನಾ. ಆಪ್ಲೊ ಪೂತ್ ಏಕ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ವಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ 

ಪ್ರತಿಷ್ಟಾ ಹಾಡ್ಬಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಏಕ್ 

ಸಿಳುಂಕ್ ಸಕಾನಾತ್ಹಿ ಕೊಡು ಗುಳಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ತ್ಕಾ ವಿಷಾಂತ್ 

ಮುರ್ಮುರೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೊ _ ಪೂತ್ ಎದೆಶ್ಮಾ ತರ್ನ್ಮಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ 

ಹ್ಯಾ ಮುಷ್ಕರಾಚ್ಕಾ ಆಟ್ಕಾವಿಟ್ಕಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಲೆಂ, ಸದಾಂ ತಾಚೆ ವಿಷಾಂತ್ 

ಶೊಕಾಚ್ಕಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲೊ ನಾನಾಂತ್ಕೊ ಖಬ್ರೊ, ಹೆಂ ಸಗೆಂ ತಾಕಾ ಸೊಸುಂಕ್ 

ಪಡ್ಡಂ. ತಾಚಿ ಮನಾಸ್ಮಿತಿ ಆಮಿ ಸಮ್ದೊನ್ ಘೆವ್ಮೆತ್. ರಾಗಾನ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲಾ 

ಅಸ್ಕತ್. ಭಾವೋದ್ರೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪುತಾಕ್ 'ಚಲ್ ಘರಾಂತ್ಲೊ!' ಮ್ಹಳಾಂಯ್ 

ಅಸ್ಕತ್. ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಜೊರ್ಜಾಕ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪಾವ್ಲೆ೦ ಜಾವ್ಕೆತ್. ಧಾರ್ಮಿಕ್ 

ಶೆತಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಎಕಾ ಅಡ್ಟಾಚ್ ಡ'ರಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂಯ್ 

ಠತಾಚ್ಮಾ ಗಿದಾನದ್ರೆಕ್ ಪಡಾನಾಸ್ತಾಂ ಗೆಲೆಂನಾ. ಪುಣ್ ಡಥೊಡ್ಮಾ ಪಾದ್ರಿಂನಿ 

ಪುಲ್ಬುತ್ರಾರ್ ಡಾವ್ನ್ ತಾಕಾ 'ಕಮುನಿಸ್ಕ್" ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲೊ; ತಾಚೆರ್ 

ನಿಹಿಷ್ಕಾರ್ ಘಾಲೊ' ಮ್ಹಣ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಸತ್ನಾ. ಏಕ್ ಸಮಾಜ್ವಾದಿ 

ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ಟ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂದಿಕಾಳಾ ತೊ 

ನೊಂಬಯ್ಚ್ಕಾ ಮಹಾನಗರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಚೊ. ಕಿತ್ಕಾಕ್, ಜೂಡ್ಕಾ 

ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೊಂಬಂಯ್ಕ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ, 

'ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಘರಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ ಘಾಲೊ. ತ್ಕಾ 

ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಅರ್ಥಿ ಚಡ್ಡಿ ಆನಿ ಖೊಮಿಸ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಕಾ ರಾತಿಂ ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ಪೋಸ್ಟ್ಆಫಿಸಾಂತ್ ನಿದ್ದೊಂ. 

ತಾಂತುಂ ಮೆಲ್ಲೆಂ ಭೊಂವ್ತಾಲೆಂ ಖಂಯ್. ತ್ಕಾ ಭಿಯಾನ್ ಡ'ಂಯ್ 

ಥಾವ್ನ್ ಧಾಂವೊ_ಂ. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ಬೊಂಬಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಲಾ ವೆಳಾರ್ 

ಚೌಪಾಟಿ ದರ್ಯಾದೆಗೆರ್ ಬಾಂಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ನಿದ್ದಾಂ. ಮಧ್ಕಾನೆ ರಾತಿ 

ಪೊಲಿಸ್ ಯೇವ್ನ್ ವಸ್ನಾಕಾ ಉಟಯ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಡಂಯ್ ಡಾಣವ್ನ್ 

ಧಾಂವ್ನಾಯ್ತಾಲೆ. ಸುರ್ವೆರ್ ಬೊಂಬಯ್ ಮನ್ಹಾಕಾ ನಿಷ್ಟುರಾಯೆನ್ 
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ಚಲಯ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಕೆ ನಾತ್ಲ್ಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮ್ ಜಾಯ್ 
ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ - ಕಸಲೆಂಯ್ ಕಾಮ್. ದೀಸ್ಭರ್ ಹಾಂವ್ ಮಾರ್ಗಾಂನಿ 

ಭಂವ್ತಾಲೊಂ. ಭುಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲ್ವಾ ವೆಳಾರ್ ಚಣೆ ಖಾವ್ನ್ ಉದಾಕ್ 

ಪಿಯೆತಾಲೊಂ. ಹೊ ಅನುಭವ್ ಮ್ಹಜಿ ಜೀಣ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ 

ಬದ್ದುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ. ಎಕಾ ಸಾಮಾನ್ಕ್ ಮನ್ಶ್ಕಾಚ್ಕಾ ಭಾವನಾಂ ಪ್ರಾಸ್ 

ಮ್ಹಜಿಂ ಭಾವನಾಂ ಚಡ್ ಸಕ್ತಿವಂತ್ ಆಸಾತ್. ಹೆಂ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್, 

ಬಹುಶಾ ಎಕಾ ಸಾಮಾನ್ಕ್ ಮನ್ಶಾಬರಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ - 

ಮೆಳೊಂಕ್ನಾ. ಜೀಣ್ಭರ್ ಲಡಾಯೆಂನಿ ಮ್ಹಜಿ ಜೀಣ್ ಸಾರ್ಲಿ.' 

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಮಾ ಬಸ್ ಆನಿ ಹೊಟೆಲ್ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂನಿ ಥೊಡೆ 

ರುಪಯ್ ಜಮೊ ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ಬೊಂಬಯ್ ದಾಡ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಹೆ ಪಯ್ಕೆ 

ಬೊಂಬಯ್ಚ್ಕಾ ಮಹಾನಗರಾಂತ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಪುರೊ? ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ 

ಹಾತಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ಡ್ ಪಯ್ಕೆ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವಳಾರ್ ತಾಣ ಅಪ್ಲೆಂ ಫೌಂಟನ್ 

ಪೆನ್ ಆನಿ ಆನಿ ಇತರ್ ವಸ್ತು ವಿಕುನ್ ದೀಸ್ ಸಾರ್ಲ್ವಾತ್. 

೨0 ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ದೆಂ ಬೊಂಬಯ್ 
೨0 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಬೊಂಬಯ್ ಶಹರಾಕ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ 

ಶಹರಾಕ್ ರಾತ್ ದೀಸ್ ಅಂತರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಖಂಚ್ಕಾಯ್ 

ಮಾರ್ಗಾರ್ ತುಂ ಭೊಂವ್ಯಿ ಜಾಲ್ಮಾರ್ ತುಕಾ ಕೋಣ್ ನಾ ಕೋಣ್ ವಳ್ಳಿಚೊ 

ಮನಿಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಾಧ್ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಂಯ್ 

ಘಡ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಘಡ್ಕೆ ಭಿತರ್ ತಾಚಿ ಖಬಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ 

ವಿಸ್ತಾರ್ರಾ. ಪುಣ್ ಬೊಂಬಯ್ ವಿಷಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಸಾ೦ಗ್ದೆಂ? ಹ್ಮಾ ಮಹಾನಗರಾಂತ್ 

ಆಪ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕೋಣೀ ನಾ ತರ್ ನಲ್ಲ ತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ವ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ವಿಶಾಲ್ : 

ದರ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಲ್ಲಾನ್ ದೊಣಿರ್ ಸೊಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸಹಾಯಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಬರಿ 

ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಬೊಂಬಯ್ ತಸಲೆ ಮಹಾನಗರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್. 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಮೆಚೊ ಫುಡಾರ್ ಉಜ್ವಲ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಕಾನ್ ಹಾಂಗಾ ಯೆ೦ವ್ಚೆ 

ಕಿತ್ಲೆಶೆ ತರ್ನಾಟೆ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಪಾವ್ಟಿ ವಾರ್ಕಾ ವಾದಾಳಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ನಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖೊಲಿಯೆ 

ಬರಿ ಖಂಚ್ಕಾಖಂಯ್ ಪಾವ್ತಾತ್. 

ಚಾಳಿಸಾವ್ಕಾ ಆನಿ ಪನ್ನಾಸಾವ್ಕಾ ದಶಕಾಚ್ಮಾ ಬೊಂಬಯ್ದೆರ್ ಆಮಿ ಏಕ್ 

ಸುಕ್ಲ್ಯಾ ನದರ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಹಾಂಗಾ ಗರ್ಜ್ ದಿಸ್ತಾ. ಬೊಂಬಂಯ್ಕ್ ತ್ಕಾ ಕಾಳಾರ್ 

ಸಾಧಾರ್ಣ್ 42 ಲಾಖ್ ಲೋಕ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲೊ. (ಆತಾಂ ತೊ ಏಕ್ ಕೊರೊಡಾ 

ವಯ್ಫ್ ಪಾವ್ಲಾ.) ಜೋರ್ಜ್ ಬೊಂಬಯ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ಶೆಂಬರ್ 
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ರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆ 1853 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಎಪ್ರಿಲ್ 18 ತಾರಿಕೆರ್ 
ಾರತಾಂತ್ಚ್ ನ್ಹಂಯ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಶಿಯಾ ಭೂಖಂಡಾಂತ್ಹ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ 

ೂಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಥಾಣೆಕ್ ಸುಟ್ಟಿ. (ತೆದಾಳಾ ಥಾಣೆಕ್ 'ತನ್ನಾ' ಮ್ಹಣ್ಮ್ಬಾಲೆ.) 
ರ್ಟಾಂತ್ ಡಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಥಾಣೆ ಪಾ೦ವ್ಹ್ವಾ ಪಯ್ದೆಂ ಸಾಯನ್ 

ನಾತ್ ರಾವ್ಹಾಲಿ. 

ಜೆದ್ನಾಂ ಪುಡ್ತುಗಲಾಚ್ಮಾ ರಾಯಾನ್ 1668 ವರ್ಸಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಯ್ದಿಕ್ 

ಃಡ್ರಿನ್ ಬ್ರಗಾಂಜಾಕ್ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ರಾಯ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ನ್ 

ತಾನಾ ದೊತಿ ರುಪಾರ್ ಬೊಂಬಯ್ ದಿಲೆಂ ತೆದ್ನಾಂ ತೆಂ ಸಾತ್ ದ್ವೀಪಾಂನಿ 

ಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತಿಂ ದ್ವೀಪಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಗಡ್ಬುಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ತ್ಕಾ 

ಳಾರ್ ಡಾವ್ನ್ ಚಾಲುಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 1669-1611 ವರ್ಸಾಂನಿ 

ೂೊಂಬಯ್ಚೊ ಗವರ್ನರ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಓಂಗಿಯರ್ಸ್ ಹಾಚ್ಕಾ 

ಧಿಕಾರ್ ಅವ್ದೆಂತ್ ಸಾತ್ ದ್ವೀಪಾಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ ಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. 11711 ವರ್ಸಾ 

ನಾಹಿಮ್ ಆನಿ ವೊರ್ಲಿ ಮದ್ದೊ ದರ್ಯೊ ಬರ್ನ್ ತಿಂ ಏಕ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ. 

್ರಿಟಿಶಾಂಚ್ಛ್ಮಾ ಕಾಪ್ಸಾ ಸುತಾಚ್ಮಾ ಗಿರ್ಣಾಂಕ್ ಬೊಂಬಯ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಾಪುಸ್ 

ಫ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ಕಿಸಾವ್ಕಾ ಶತಕಾಂತ್ ಬೊಂಬಯ್ಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 

ಶೇಸ್ ಸುದಾರ್ಲಿ. 1668 ವರ್ಸಾ ಬೊಂಬಯ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರ್ಹ್ಯಾ ಯೆವ್ಹಣಕ್ 

1000 ಪಾಂವ್ಹಾಂ (ಆತಾಂಚೆ ಲಗ್ಬಗ್ 65,000 ರುಪಯ್) ಅಂದಾಜ್ 

ಖರ್ಚ್ ಧರ್ಲ್ಲೊ. 

ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಟರ್ಮಿನಸ್ 

ಗಲೆತ್ಕಾ ಶತಮಾನಾಚ್ಕಾ ಮಧ'ಗಾತ್, ಆತಾಂ ಫೋರ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ಮ್ಚ್ಯಾ 

ವಠಾರಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ನಿಷ್ಟಯೋಜಕ್ ಮ್ಹುಣ್ ಸೂಡ್ಲ್ಲೊ ಸಬಾರ್ ಎಕ್ರೆ 

ಜಾಗೊ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಂಪೆನಿನ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಹ್ಮಾ ಜಾಗ್ಮಾರ್ 'ಗ್ರೇಟ್ 

ಇಂಡಿಯಾ ಪೆನಿನ್ಬುಲರ್ ರೇಲ್ವೆ'ಚೆ೦ (ಜಿ.ಆಯ್.ಪಿ.ರೇಲ್ವೆ) "ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ 

ತಿರ್ಮಿನಸ್' ವ ವಿ.ಟಿ. ಸ್ಟೇಶನ್ ಬಾಂದಡ್ಲಂ. 'ಎಲ್ಲಿನ್ಸ್ಟನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಪೆನಿ' 

ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆನ್ಕೆಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಂಪೆನಿನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿಂ ಡೊಕಾಂ ಆಸ್ಚೊ 
ನಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೆಲೊ. 

1915 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಬೊಂಬಯ್ಚೊ ಗವರ್ನರ್ 

ರೋರ್ಡ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ಡನ್ ಹಾಣೆ ಟಾಟಾ ಹೈಡ್ರೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಯೆವ್ಹಣೆಚೊ ಬುನ್ಶ್ಕಾದಿ 

ಫಾತರ್ ದವರ್ಲೊ. ಭಾರತಾಂತ್ 'ಭಾರಾದಿಕ್ ಉದ್ಯಮಾಂಚೊ ಬಾಪಯ್' 

ಸಣ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಮೈಡ್ಡಿ ಟಾಟಾ 125 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆ 
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1875 ವರ್ಸಾಚ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಯೆವ್ಹಣ್ ಸಪ್ಲೆಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೆಂ ಸಪಾಣ್ ಜ್ಯಾರಿ 

ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ 1904 ವರ್ಸಾ ತೊ ಅಂತರ್ಲೊ. ತಾಚ್ಕಾ ಪುತಾನ್ 

ದೊರಾಬ್ ಟಾಟಾನ್ ಬಾಪಾಯ್ಡೆಂ ಸಪಾಣ್ ಸುಫಳ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಮಾ ಯೆವ್ಹಣೆ 

ವರ್ವಿಂ ಬೊಂಬಯ್ ಚ್ಕಾ ತಿನಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಸುತಿ ಗಿರ್ಣ್ಮಾಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ 

ವೀಜ್ ಸಕತ್ ಮಳ್ಳಿ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ಪಾವ್ಸಾ ಉದ್ಕಾಚಿ 

ಸಕತ್ ವೀಜ್ ಸಕ್ಕೆಂತ್ ಬದ್ದಾಯಿಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ಟಾಟಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. 

ಜೆದ್ನಾಂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಚೊ ರಾಯ್ ಆನಿ ತವಳ್ ಭಾರತಾಚೊ ಸಾರ್ವಭೌಮ ' 

ಜೋರ್ಜ್ ಪಾಂಚ್ಚೊ 1911 ವರ್ಸಾ ಭಾರತಾಚ್ಕಾ ಭೆಟೆರ್ ಬೊಂಬಯ್. 

ಆಯ್ಲೊ, ತಾಚ್ಮಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಆಪೊಲೊ ಬಂದ್ರಾಲಾಗಿಂ 1924 ವರ್ಸಾ 
ಬೊಂಬಯ್ಚೊ ಗವರ್ನರ್ ಲೋರ್ಡ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ಲನಾನ್ 'ಗೇಟ್ವೇ ಒಫ್ 

ಇಂಡಿಯಾ" ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಜ್ಬೂತ್ ಆನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆಚೆಂ ಬಾಂಧಾಪ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲೆಂ. 

1924 ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಭಾರತಾಚೊ ವೈಸ್ರೋಯ್ ಲೋರ್ಡ್ 

ರೀಡಿಂಗಾನ್ ತಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. 

ತಾರ್ವಾರ್ ಬೀಕರ್ ಸ್ಫೋಟನ್ 

ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಬೊಂಬಯ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ 
ಮ್ಹಣ್ಣೆ 1944 ಎಪ್ರಿಲ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಬೊಂಬಯ್ಚ್ಕಾ ಡೊಕಾಂತ್ ಎಕಾ 

ತಾರ್ವಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟಾ ವರ್ವಿಂ ಸಗೈೆಂ ಬೊಂಬಯ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಂ ಆನಿ 

ಜಳ್ಳೆಂ. ತೆದಾಳಾ ದುಸ್ರೆಂ ಮಹಾರುುಜ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿಂ 

ಕಿತ್ಲಿಶಿಂ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಜಳ್ಬಾನಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಕೊ ರಾತಿ ದಿಸಾ ಬರಿ ಪ್ರಜಳ್ಳ್ಯೊ. ಮಲ್ಲಾ 

ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಲೇಖ್ ನಾ. ಬಂದ್ರಾಚೊ 300 ಎಕ್ರೆ ಜಾಗೊ ದೆಸ್ಟಾಟ್ ಜಾಲೊ. 

ತಾರ್ವಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ ಧಾ ಲಾಖ್ ಪಾಂವ್ನಾಂ ಮೊಲಾಚಿಂ ಬಾಂಗಾರಾಚಿಂ ಬಾರಾಂ ' 

ನಪೈಂಚ್ ಜಾಲಿಂ. ಫಕತ್ ಏಕ್ ಬಾಂಗಾರಾ ಇಟೊ ಧೊಬಿತಲಾವ್ ಮೆಳ್ಳೊ 

ಖಂಯ್. 

ಎಕ್ಸಿಸಾವ್ಮಾ ಶತಕಾಚ್ಮಾ ಸುರ್ವೆರ್, ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್, 1803 ಇಸ್ವಂತ್ 

ಕೊಂಕಣಾಂತ್ ಸುಕಿದಾಡ್ ಪಡ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಮಾ ವಠಾರಾ೦ತ್ಲೊ ಲೋಕ್ 

ಬೊಂಬಯ್ ಕುಶಿನ್ ಪರ್ತೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಮಜೂರಿ ಕರ್ನ್ ತೆ ಪೊಟ್ ಭರ್ತಾಲೆ. 

1813 ವರ್ಸಾ ಹೂರ್ನ್ಬಿ ಬತ್ತೇರಿಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೊಂಬಯ್ 

ಭಸ್ಮ್ ಜಾಲೆಂ. 1814 ಇಸ್ವೆಂತ್ 2 ಲಾಖ್ 35 ಹಜಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ 

ಬೊಂಬಯ್ದೊ ಜನಸಂಖೊ 1846 ವರ್ಸಾ ಪಾಂಚ್ ಲಾಖಾಂಕ್ ಪಾವ್ಚೊ ಆನಿ 

1864 ವರ್ಸಾ 8,16,500 ಜಾಲೊ. 1838 ವರ್ಸಾ ಆತಾಂ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ 
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ಸ್ಜ್ಯಾಕಡೆ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಗೂಂಡ್ ತಬ್ಕಟ್ ಸುವಾತ್ ಮಾತ್ಮೆನ್ ಭರ್ನ್ ಕುಲಾಬಾ 

ಫೊರ್ಟ್ ದ್ವೀಷಪ್ ಏಕ್ ಕೆಲೆ. 1860 ವರ್ಸಾ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಘೂಡ್ಕಾಂನಿ 

ಡ್ಡಿ ಟ್ರಾಮ್ಗಾಡಿ ಔಂಯ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಿ. 1811 ವರ್ಸಾ 

ಶ್ರಿಫೊರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾವ್ನ್ ಅನೇಕ್ ಡು'ರಾಂಚ್ಛಾ ವ್ಯಾಪಾರಾಕ್ 

ನ್ಕಾದ್ ಪಡ್ಲಿ. 

1859 ವರ್ಸಾ ಪಿಯೆಂವ್ಚಾ ಉದ್ಕಾಚಿ ಮಹತ್ವಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಬೊಂಬಂಯ್ಕ್ 

ಲಿ. ಶಹರಾಂತ್ ಔ%೦ಯ್ ಡ'ಂಯ್ ಶಿಂಪ್ಹಾಲ್ಲಿಂ ಉಗ್ಮಿಂ ಗಟಾರಾಂ ಸಗ್ಳಿಂ 

ಕಾಮಕಾ ಗಡ್ಸುನ್ ವಿಹಾರ್ ಆನಿ ತುಳಸಿ ನಂಯ್ದೆಂ ಉದಾಕ್ ನಿತೃಾವ್ನ್ ತೆಂ 

ಹರಾಕ್ ಹಾಡ್ಜಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕೆಲಿ. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ 

ಲಿಫೆಂಟಾ ಕುದ್ರ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾರ್ವಾಂನಿ ಆನಿ ದೊಣಿಂನಿ ಆನಿ ಸಾಲ್ಫೆಟ್ 

ಣವ್ನ್ ರೇಲೈರ್ ಉದಾಕ್ ಹಾಡ್ಬಾಲೆ. ತರಿ ಉದ್ಕಾಚೊ ತತ್ವಾರ್ ವಿಶೇಸ್ 

ಸ್ಲ್ಲೊ. 

ಬೊಂ೦ಂಬಯ್ಹ್ಚ್ಯೊ ಟ್ರಾಮ್ ಗಾಡಿಯೊ 
ಬೊಂಬಯಾಂತ್ ತ್ಕಾ ವೆಳಾರ್ ಸಂಚಾರಾಖಾತಿರ್ ಟ್ರಾಮ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ೦. 

814 ವರ್ಸಾ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಮ್ ಗಾಡಿ ಘೊಡ್ಕಾನ್ ವೂಡ್ಡಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲಿ. 

ಕ್ರಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಪಾಟ್ಕಾಂ ವಯ್ಫ್ ಚಲ್ಲೆಂ ಬಸ್ಸ್. ವೊರಾಕ್ ಧಾ ಮಯ್ಲಾಂ 

'ಗಾಚೆರ್ ತೆಂ ಧಾ೦ವ್ಹಾಲೆಂ. ತೆಂ ಚಾಲು ಆಸ್ತಾನಾಂಯ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಚಡ್ವಾಲೆ, 

ೆ೦ವ್ತಾಲೆ. ತಿತ್ಲೆ ಸವ್ಮಾಸ್ ತೆಂ ಧಾಂವ್ತಾಲೆಂ. ಹಾಂತುಂ ಎಕಾ ಮಾಳ್ಕೆಚಿಂ ಆನಿ 

ನಾಳಯ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿಂ ಅಶಿಂ ದೋನ್ ಡ'ರಾಂಚಿಂ ಟ್ರಾಮಾಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ಕಿಂಗ್ಸ್ 

ರ್ಕಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಕುಲಾಬಾ (ಏಕ್ ವಾಟ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಲಿ ರೋಡ್ಚ್ಕಾನ್, 

ಸ್ರಿ ಗಿರ್ಗಾಂವ್ ವಾಟೆನ್) ಆನಿ ಬೊಂಬಯ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಜ್ಞಾಂವ್ 

ಶಂ ದೋನ್ ವಾಟಾಂನಿ ಹಿಂ ಧಾಂವ್ತಾಲಿಂ. ಹಾಚೆಂ ಹೂರ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಏಕ್ 

ಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಲೊಂಕ್ಹಾಚಿ ಪಾರಯ್ ಸ್ಟಿಂಗಾಂತ್ ಬಸಯಿಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಚಾಲಕಾಚೊ 

ಸಾಯ್ ತಾಚೆರ್ ನಿರಂತರ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಿ 

ಾರಯ್ ತೊ ಪಾಯಾನ್ ಮಾರ್ನ್ "'ಠಣ್ ಠಣ್' ಮ್ಹಣ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ತಾಲೊ. 

ಹೂ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಪಯ್ಸ್ ಡಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಟ್ರಾಮ್ ಆಯ್ದೆಂ 

ನ್ಹಿಣ್ ಕಳ್ಪಾಲೆಂ. 

ಟ್ರಾಮಾಂ ಚಲಂವ್ಚಾಖಖಾತಿರ್ 1813 ವರ್ಸಾ 'ಬೋಂಬೇ ಟ್ರಾಮ್ವೇ 

ಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲಿ. ಸುರ್ವೆರ್ ಹ್ಮಾ ಕಂಪೆನಿಕಡೆ 20 ಗಾಡಿಯೊ 

ನಿ 200 ಘೊಡೆ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. 1905 ವರ್ಸಾ ಜಿದ್ದಾ ಕಂಪೆನಿ ಬಂದ್ ಜಾಲಿ 
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ತೆದ್ನಾ ಕಂಪೆನಿಕಡೆ 1360 ಘೊಡೆ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಎಕಾ ಘೊಡ್ಕಾಚ್ಕೊ ಆನಿ ದೋನ್ 

ಘೂಡ್ಕಾಂಚ್ಕೊ ಅಶ್ಕೊ ದೋನ್ ಡ'ರಾಂಚ್ಕೊ ಟ್ರಾಮ್ಗಾಡಿಯೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

18174 ಮಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಕಾ ಪಯ್ದೆರ್ ಬೊಂಬಂಯ್ಕ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಚಿ 

ಪಾಟೆ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಟ್ರಾಮ್ಗಾಡಿಯೊ ಚಾಲು ಜಾಲ್ಕೊ. ಪಯ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಕ್ 

ತೀನ್ ಆಣೆ ಟಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ 1899 ವರ್ಸಾ ಏಕ್ ಆಣೊ ಕೆಲಿ. ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾನಾ 

ಏಕ್ ಕಾಯ್ದೊ ಪಾಳುಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಖಂಚ್ಕಾಯ್ ಬಾಂಕಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ 

ಫಕತ್ ಚಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ಬಸ್ಥೆಂ, ನ್ಹಂಯ್ ತರ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂನಿ ಬಸ್ತೆಂ. 

1905 ವರ್ಸಾ ನಗರ್ಪಾಲಿಕೆನ್ ಟ್ರಾಮ್ವೇ ಕಂಪೆನಿ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ಲಿ, 

ನವ್ಮಾನ್ ಘಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ 'ಬೋಂಬೇ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಪ್ಲಾಯ್ ಎಂಡ್ ಟ್ರಾಮ್ವೇಸ್ ' 

ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್' ಕಂಪೆನಿನ್ ಟ್ರಾಮಾಂ ಚಲಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಿ. 

ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಾಣಿಂ ಹಿ ಸಂಚಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ವ್ಹಾಡಯ್ಲಿ. ಸಾಸೂನ್ 

ಡೊಕ್ಡಾವ್ನ್ ಮ್ಕೂಜಿಯಮ್ ವಾಟೆನ್ ವಾಡಿಬಂದರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಮಧ್ಕ್ 

ಬೊಂಬಂಯ್ಕ್ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಆನಿ ಜೇಕಬ್ಸರ್ಕಲ್, ತಾಡ್ದೇವ್, ಒಪೆರಾ 

ಹೌಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ರೋಡ್ಡಾವ್ನ್, ಜೆ.ಜೆ. ಹೊಸ್ಸಿಟಲ್, 

ಧೊಬಿತಲಾವ್ಡಥಾವ್ನ್ ಕಾರ್ನಾಕ್ ಬಂದರ್ ಅಶೆಂ ಟ್ರಾಮಾಂಚೆ ಪಾಟೆ ವಿಸ್ತಾರ್ಲೆ. 

1908 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಘೂಡ್ಕಾಂನಿ ವೊಡ್ಡೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಟ್ರಾಮ್ಗಾಡಿಯೊ 

ತ್ಕಾ ವರ್ಸಾಡಾವ್ನ್ ವೀಜ್ ಸಕ್ಕೆವಯ್ಫ್ ಚಲೊಂಕ್ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ. 1920 ವರ್ಸಾ 

ಮಾಳಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಟ್ರಾಮಿ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಅಶೆಂ 90 ವರ್ಸಾಂ 

ಬೊಂಬಂಯ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಮ್ಸೇವಾ 1964 ಮಾರ್ಚ್ 31 ತಾರಿಕೆರ್ 

ಬಂದ್ ಜಾಲಿ. 

ಬೆಸ್ಟ್ ಬಸ್ಸಾಂಯೀ ತ್ಕಾ ವೆಳಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂಚ್ಮಾ ಬರಿ ತಿಂ 

ಉಪನಗರಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿಂ. 19417 ವರ್ಸಾ ಬೊಂಬಯಾಂತ್ ಸಗ್ಳಿಂ 

ಮೆಳೊನ್ 242 ಬಸ್ಸಾಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ (ಆತಾಂ ತಾಂಚೊ ಸಂಕೊ 3,400 

ಜಾಲಾ.) ಟಿಕೆಟಿಚಿ ದರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ 1.5 ಆಣೊ, 2.5 ಆಣೆ ಅನಿ 3.5 ಆಣ. 

1951 ವರ್ಸಾ ಬೊಂಬಯಾಂತ್ 28 ಲಾಖ್ ಲೋಕ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲೊ. 

ಬೊಂಬಯ್ದಿಂ ಉಡುಪಿ ಹೊಟೆಲಾಂ 

ಜೋರ್ಜ್ ಬೊಂಬಯ್ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ 'ಉಡುಪಿ ಹೊಟೆಲಾಂ' 

ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲ್ಲಿ೦ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಂಚಿಂ ಶೆಂಬೊರಾಂನಿ ಜೆವ್ಲಾ ಆನಿ 

ಕಾಫ್ಕೆ ಫಳಾರಾಚಿಂ ಹೂಟೆಲಾಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ದ್ವಾ 

ಲಾಖೊಂ ಆಫಿಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾನ್ಕಾಚ್ಕ್ಮಾ ಕಾಮೆಲ್ಕಾಂಕ್, ಕುಡಾಂನಿ, ಕ್ಷಬ್ಬಾಂನಿ 
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ರಾವ್ತೆಲ್ಮಾಂಕ್ ಹ್ಮಾ ಹೊಟೆಲಾಂಚೆರ್ ಅವಲಂಬುನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಪಡ್ಬಾಲೆಂ. ಹಿಂ 

ಹೊಟೆಲಾಂ ರುಚಿಚ್ಕಾ ಡ'`ರಾವಳ್ ಖಾಣಾ ಜೆವ್ಲಾಂಕ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲಿಂ 

ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನ್ಹಂಯ್ಡ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಕಾರ್ ಬಗಾರ್ ಭಾರತಾಚ್ಕಾ ಸರ್ವ್ 

ಪ್ರದೇಶಾಂಡಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಹ್ಕಾ ಹೊಟೆಲಾಂಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಹೊಟೆಲ್ 

ಉದ್ಯಮ್ ಚಲಯ್ತೆಲ್ಕಾಂಕ್ ಸಮಸ್ಕಾಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ ತರೀ ಲಾಭ್ಯೀ ಬರೂ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಹಾಂತುಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚೆ ಭುರ್ಗೆ ಚಡಾವತ್ ಅಶಿಕ್ಸಿ ಆನಿ 

ದುಬ್ಭ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಕಾಮಾಚೊ 

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ವೇಳ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಫಾಂತ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಧ್ಕಾನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೆ 

ಗೊಳ್ಬಾಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ವಸ್ತೆಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ನಾತ್ಲ್ಲಿ; ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ 8-10 

ರುಪಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳ್ಬಾಲೊ. ತಾಂಚ್ಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಕೋಪ್ ಬೊಶಿ ಪುಟ್ಟಿ 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಸಾ೦ಬಾಳಾ ಡಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಕಾತರ್ವಾಲೆ. 

ಬೊಂಬಯಾಂತ್ಲಿಂ ಮುಷ್ಕರಾಂ 

ಮುಷ್ಕರಾಂ ಸಬಾರ್ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜಾತಾತ್. ಪಗಾರ್ ವ್ಹಾಡಂವ್ಕ್, 

ಕಾಮಾಚೊ ವೇಳ್ ಉಣೊ ಕರುಂಕ್, ಕಾಮಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಸುದ್ರಾಂವ್ಕ್, 

ಬೋನಸಾ ಖಾತಿರ್, ಯೂನಿಯನಾಂಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಮೆಳ್ಹ್ವಾ ಖಾತಿರ್, ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ 

ಆನಿ ಅನೀತಿ ವಿರೋಧ್, ಕಾಮಾಚ್ಕೊ ರೆಗ್ರೂ ಬದ್ಲಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿರೋಧ್, 

ಕಾಮಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಡ್ಲ್ಲಾ ವಿರೋಧ್ ಹಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಥೊಡಿಂ ಪ್ರಮುಖ್ 

ಕಾರಣಾಂ ಮುಷ್ಕರಾಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್. ಪನ್ನಾಸಾವ್ಕಾ ಆನಿ ಸಾಟಾವ್ಕಾ ದಶಕಾಂತ್ 

ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಬೊಂಬ೦ಯ್ ವಿವಿಧ್ ವರ್ಗಾಚ್ಕಾ ಕಾಮೆಲ್ಕಾಂಚಿಂ 

ಯಶಸ್ವಿ ಮುಷ್ಕರಾಂ ಕರವ್ನ್ ಬೊಂಬಂಯ್ಕ್ಚ್ ನ್ಹಂಯ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ 

ನಾಂವ್ ಗಾಜಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಬೊಂಬಂಯ್ಕ್ ತಾಚ್ಕೆ ಪಯ್ದೆಂಯ್ ಮುಷ್ಕರಾಂ 

ಜಾಲ್ಕಾಂತ್ - ಅಧಿಕ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಿಂ ತರ್ ಹೊಡಿಂ ಅಸಘಫಲ್ 

ಜಾಲಿಂ. ಹ್ಮಾ ಶತಕಾಚ್ಕಾ ಸುರ್ವಿಲ್ಮಾ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬೊಂಬಂಯ್ಕ್ 

ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಢೊಡ್ಕಾ ಮುಷ್ಕರಾಂಚೆರ್ ಆಮಿ ಏಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ಯಾಂ. 

1920 ವ್ಮಾ ವರ್ಸಾ ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ ಗೋದಿ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ 

ಜಾಲೆಂ. ಪಗಾರ್ ವ್ಹಾಡಂವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಹಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಚಲ್ಲ್ಲ್ಯಾ 

ಹ್ಮಾ ಮುಷ್ಕರಾವರ್ವಿಂ ಕಾಮ್ಸಾರಾಂಕ್ ಪಗಾರಾಂತ್ 35% ಭಡ್ತಿ ಮೆಳ್ಳಿ. ತ್ಕಾ 

ವೆಳಾರ್ ಕಾಮ್ಗಾರ್ ಖರ್ಕಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆ. ಡೊ| 
ಎಮ್.ಆರ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಆನಿ ಎ.ಎನ್. ಶೇಟಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೊಗಾಂಚ್ಕಾ ಸಮರ್ಡ್ 

ಫುಡಾರೃಣಾಖಾಲ್ 1932 ವರ್ಸಾ 'ಬೋಂಬೇ ಡೊಕ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್" 
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ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಕಾಚ್ ವರ್ಸಾಚ್ಕಾ ಮಾರ್ಚ್ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಮುಷ್ಕರ್ 

ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಹೆಂ 24 ದೀಸ್ ಚಲ್ಲೆಂ. 

ತ್ಕಾಚ್ ವರ್ಸಾ 'ಬೆಸ್ಟ್' ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ಯೀ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂತುಂ 

ಡ್ರಾಯ್ವರ್, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆನಿ ವರ್ಕ್ಶೊಪಾಂತ್ಲೆ ಕಾಮ್ಸ್ಗಾರ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲೆ. ತ್ಕಾ 

ವರ್ಸಾ ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯ್ ವಿಶೇಸ್ ವ್ಹಾಡ್ಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ವ್ಹಾಡಂವ್ಕ್ 

ಆನಿ ಹರ್ ಸವ್ಹತ್ಕೊ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಲಿ೦ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಕಂಪೆನಿನ್ ತಿಂ ಕಾಡ್ನ್ 

ಉಡಯ್ಲಿಂ. ಅಶಂ 1920 ಒಕ್ಟೋಬರ್ 7? ತಾರಿಕೆರ್ ಮುಷ್ಕರ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. 

ತಾಂಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ಹರಾ ಉದ್ಯಮಾಂತ್ಲೆ ಕಾಮ್ಸಾರ್ಯೀ ಮುಷ್ಕರಾಚೆರ್ 

ಗೆಲೆ. ಎಕಾಪಾಟ್ ಏಕ್, ರಖಾಡುವಾಲೆ, ಪೊಸ್ಟ್ಮೆನ್, ತೆಲಾ ಕಂಪೆನಿಂಚೆ ಆನಿ 

ಗ್ಮಾಸ್ ಕಂಪೆನಿಂಚೆ ಕಾಮೆಲಿ ಕಾಮ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ತೆ. ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಕಾಮಾಕ್ 

ವ್ಹತಾಲೆ ತಾಂಚೆರ್ ಮುಷ್ಕರ್ ಕರ್ತಾಲ್ಕಾಂನಿ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲೊ. ಥೊಡ್ಮಾಂಕ್ 

ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕೈದ್ ಕೆಲೆ. ಹಂ ಮುಷ್ಕರ್ 45 ದೀಸ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ನಗರ್ಪಾಲಿಕೆಚ್ಕಾ 

ಕಾಮೆಲ್ಕಾಂಚೆಂ ಆನ್ಕೆಕ್ ಮುಷ್ಕರ್ 1922 ವರ್ಸಾ ಜಾಲೆ೦ ತೆಂ ತೀನ್ ದೀಸ್ 

ಚಲೊನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೆಂ. 

ತೆಲಾ ಕೊಪೆನಿಂಚೆ ಕಾಮ್ಲಾರ್ಯೀ ಭೋವ್ ಉಣೂ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳೊನ್ 

ಕಷ್ಟಾತಾಲೆ. ತಾಂಚೆಂ ಕಾಮಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಬರೆಂ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. 1929 

ಜಾನೆರಾಂತ್ ತೆ ಮುಷ್ಕರಾಚೆರ್ ಗೆಲೆ. ಹಾಂತುಂ ಸರ್ವ್ ಜಾತಿಚೆ ಕಾಮ್ಲಾರ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಬರ್ಮಾ ಡ'`ರಾನ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಮಾ ಮುಷ್ಕರಾಕ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಏಕ್ 

ವೆಗ್ಗೆಂಚ್ ಸ್ವರೂಪ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಬೊಂಬಂಯ್ ಕೋಮುವಾರ್ ದಂಗ 

ಚಲ್ತಾಲೆ. ಮುಷ್ಕರಾಚೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಕಾಮಲಿ ತಾಂತುಂ ಭರ್ಸೊನ್ ಆಸಾತ್ 

ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆರೋಪ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮಳ್ಳೊ. ಹ್ಮಾ ಕಾರಣಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಮುಷ್ಕರ್ 

ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೆಂನಾ. 

1932 ಆನಿ 1933 ವರ್ಸಾಂನಿ ಬೊಂಬಯ್ ಮಹಾನಗರ್ ಪಾಲಿಕೆಚ್ಕಾ 

ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಖಾತ್ಕಾಂನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮುಷ್ಕರಾಂ ಜಾಲಿಂ. ತವಳ್ ಮಣಿಬೆನ್ 

ಕಾರಾ ತಾಂಚಿ ಫುಡಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲಿ. ತಿಣೆ ಆಡಳಿತ್ ವರ್ಗಾಕಡೆ ಸಂವಾದ್ 

ಚಲವ್ನ್ ಲಗ್ಗಗ್ 600 ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಕ್ ವ್ಹಾಡಯಿಲ್ಲೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಆನಿ 

ಸವ್ಸತ್ಕೊ ಲಾಭಯ್ಲೋ. | 

ಬೊಂಬಯಾಂತ್ಲಾ ಸುತಾ ಗಿರ್ಣ್ಮಾಂನಿ ಸುಮಾರ್ ದೋನ್ ಲಾಖ್ ಕಾಮ್ಲಾರ್ 

ಆಸಾತ್. ಸಾಂಬಾಳ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯೆ ಭಾತೆಂ ವ್ಹಾಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ 1940 

ವರ್ಸಾ ಎಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಮುಷ್ಕರ್ ಕೆಲೆಂ. ತ್ಕಾ ವರ್ಸಾಚ್ಕಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ 

ಥೊಡ್ಯಾ ಗಿರ್ಮಾಂನಿ ಮುಷ್ಯ್ಕರ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾರ್ಚ್ 
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ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಜೆರಾಲ್ ಮುಷ್ಕರ್ ಜಾಲೆಂ. ಥೊಡ್ಕಾಚ್ ಗಿರ್ಮ್ಮಾಂನಿ ಸುರು 

ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಸಗ್ಗ್ಯಾಾ ಗಿರ್ನ್ಮಾಂಕ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲೆಂ. ಸುಮಾರ್ 

1,57,000 ಗಿರ್ಣಿ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂನಿ ಹಾಂತುಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲ್ಲೊ. 'ಡಿಫೆನ್ಸ್ 

ಓಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರುಲಿ'ಖಾಲ್ ಸಬಾರ್ ಗಿರ್ಣಿ ಕಾಮ್ಸಾರ್ ಫುಡಾರ್ಕಾಂಕ್ ಕೈದ್ 

ಕೆಲೆ. ಹಾಂತುಂ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಡಾಂಗೆ, ರಣದಿವೆ ಆನಿ ಪಾರುಳೆಕರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. 1941 

ವರ್ಸಾ ಕಾಮಾಚಿಂ ವೊರಾಂ 9 ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ 10 ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಪಾಂಚ್ 

ಗಿರ್ಣ್ಮಾಂನಿ ಮುಷ್ಕರ್ ಜಾಲೆಂ. 1942/43 ವರ್ಸಾಂನಿ ಟಾಟಾ ಆನಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ 

ಗಿರ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಮುಷ್ಕರಾಂ ಜಾಲಿಂ. 

ಪುಣ್ 1950 ವರ್ಸಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಗಿರ್ಣಿ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಮುಷ್ಕರ್ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ 

ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಮಿಲ್ ಮಜ್ಞೂರ್ ಸಭೆನ್ ಹೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲೆಂ. ೨0,000 

ಕಾಮ್ಲಾರಾನಿ ಭಾಗ್ ಫೌೆತ್ಲ್ಲೆಂ ಹಂ ಮುಷ್ಕರ್ 63 ದೀಸ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ೩೩೭ 

ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ 1928 ವರ್ಸಾ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ಅವ್ದಚೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ 

ಜಾಲ್ಲೆಂ. | 

ತೆದಾಳಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಜಿ.ಆಯ್.ಪಿ. ರೇಲೈಚ್ಕಾ 

ಪರೆಲ್ ವರ್ಕ್ಶೊಪಾಂತ್ ಜಾಲೆಂ. ತವಳ್ ಮದ್ ರೇಲ್ಜೆಕ್ ಜಿ.ಆಯ್.ಪಿ. 

(ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್) ರೇಲೈ ಮ್ಹಣ್ಬಾಲೆ. ಪಯ್ಲಿ ಫಾಳಿ ಕರ್ನಾ, 

6,000 ಕಾಮ್ನಾರಾಂನಿ ಭಿತರ್ಚ್ ಬಸೊನ್ ಕಾಮ್ ಬಂದ್ ಕೆಲೆಂ. ಹಂ 

ಜಾಲೆಂ 1941 ನವೆಂಬರ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್. 

ತವಳ್ಹ್ಯಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕಾಮ್ಸಾರ್ ಫುಡಾರ್ಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಥೊಡೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆ 

ಶ್ರೀಪಾದ್ ಡಾಂಗೆ, ಮಣಿಬೆನ್ ಕಾರಾ, ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಿರಜ್ಕರ್, ಎಸ್.ಎಮ್. 

ಜೋಶಿ, ಜಿ.ಡಿ. ಆಂಬೆಕರ್, ರಣದಿವೆ, ಪಾರುಳೆಕರ್ ಆನಿ ಇತರ್. ಜೋರ್ಜ್ 

ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಬೊಂಬಯ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಹೆ ಪುಡಾರಿ ಕಾಮ್ನಾರ್ 

ಶೆತಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಡಾವ್ನ್ ವೊಳ್ಳಾಲ್ಲೆ. ಹಾಂತುಂ ಕಮುನಿಸ್ತಾಂಚೊ 

ಪ್ರಭಾವ್ ಚಡ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಮ್ಹುಣ್ಮೆತ್. 
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ಡಿ' ಮೆಲ್ಲೊಕ್ ಸೊಧುನ್ 
ನವೂಚ್ ಬೊಂಬಯ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊರ್ಜಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೊಂಬಯ್ಚ್ಕಾ 

ಹೂಟೆಲ್ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಜಾಲಿ. ಕೊಣಾಯ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ' ಪೊಟಾಕ್ 
ಕೊಕೊ, ಮಾತ್ಮಾಕ್ ಪಾಕೆಂ ಆನಿ ಆಂಗಾಕ್ ಪಾಪೊ' (ನ್ಹೆಸಾಣ್) ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಹೆಂ 

ಖಂಚೇಂಯ್ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ಆತ್ಮ್ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ಭರ್ಲ್ಲ್ಯಾ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ 

ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಹ್ಯಾ ತೀನೀ ವಸ್ತುಂಚೊ ಅಭಾವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್ ನಾ. 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಂಚ್ಕಾಯ್ ಸಯ್ರ್ರ್ಯಾಂಗೆರ್ ಆಸ್ರೊ ಮಾಗೊನ್ ತೊ ಗೆಲೊನಾ, 
ವಳ್ಳಿಚ್ಮಾಂಕಡೆ ತಾಣೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊನಾ. ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಘೌಂಟನ್ 

ಪೆನ್ ಸೈತ್ ತಾಕಾ ವಿಕುಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. | 

ಜಾಯ್ತಿ ವಾಂವ್ಚ್ ಕಾಡ್ಜ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ 'ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಒಫ್ 

ಬೋರಿಬಂದರ್' ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಹ್ಯಾ 'ಟಾಯಿಮ್ಸ್ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' 

ಹ್ಕ್ಮಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ದಿಸಾಳ್ಕಾಂತ್ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 

ಭಾಶೆಚಿ ತಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ತಾಕಾ ಹ್ಮಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಚಡ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಲಿ. 

ರಾತಿಂ 2.30 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಚೊ ಡ್ಕೂಟೆಚೊ ವೇಳ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

ಫಾ೦ತ್ಕಾರ್ 4 ವೊರಾರ್ ಟ್ರಾಮಿ ಚಾಲು ಜಾತಾಲ್ಕೊ. ಟ್ರಾಮಿರ್ ಬಸೊನ್ 

ಕಿಂಗ್ಸ್ಸರ್ಕಲ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಪಾಟಿ ಯೆತಾಲೊ. ಹ್ಮಾ ದೊಡ್ಕ್ಮಾ 

ಪಯ್ಲ್ಣಾಕ್ ಲಗ್ಬಗ್ ತೀನ್ ವೊರಾಂ ಲಾಗ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ಹ್ಮಾ ವಳಾಚೊ ಬರೂ 

ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ತೊ ಬರಿ ನೀದ್ ಕಾಡ್ಬಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರೂಸ್ಸಕ್ಟ್ 

ಛೇಂಬರಾ ಮುಖಾರ್ ಯಾ 'ಇವ್ಕಾನ್ಸ್ ಫ್ರೇಜರ್' ಕಂಪೆನಿ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ 

ವಿಶಾಲ್ ಪುಟ್ಪಾತಿರ್ ನಿದ್ದಾಲೊ. 

ಕಾಮ್ದಾರ್ ಸಂಘಟನಾ ಡೌಂಯ್ ಮನ್ ಮೊಡ್ವಾಲೆಂ 

ಪುಣ್ ಹ್ಮಾ ಕಾಮಾಂತ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ ವೊಡ್ಡಿ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ತಾಚೆಂ ಮನ್ 

ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಸಂಘಟನಾ ಡ'ಂಯ್ ವೊಡ್ಬಾಲೆಂ. ಉಂಚ್ಹ್ವಾ ಶಿಕ್ಬಾಚಿ ತಾನ್ ತಾಕಾ 

ಲಾಗ್ಲ್ಲಿ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ತ್ವಾನಾ ತೊ 

(ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊ) ಗೋಧಿ ಕಾಮ್ನಾರಾಂಚೊ ಪುಡಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲೊ. 

ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಸೊಡುನ್ ಸೊಡುನ್ ತೊ ವಾಡಿ ಬಂದರ್ ಆಸ್ಚಾ ಕವರಾನಾ 
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ಬಿಲ್ಲಿಂಗಾಕ್ ಪಾವೊ _. ಔ'ಂಯ್ಸರ್ ಗೋದಿ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಚ್ಕಾ ಧಪ್ತರಾಕ್ ಗೆಲೊ. 

ಇ'ಂಯ್ಸರ್ ತಾಕಾ ಕಾಮ್ಗ್ಲಾರಾಂಚೆ ಫುಡಾರಿ ಕೆ.ಆರ್. ಪ್ರಭುದೇಸಾಯ್ ಆನಿ 

ಜೆರೊಮ್ ಡಿ'ಸಿಲ್ವಾ ಮೆಳ್ಳೆ. | 

'ಕೋಣ್ ತುಂ? ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಆಯ್ದ್ಲಾಯ್?' ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಪ್ರಭುದೇಸಾಯ್ಡ್. 

'ಹಾಂವ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್. ಡೊಡ್ಮಾ ಮ್ಹಯ್ನಾಟ೦ ಆದಿಂ 

ಮಂಗ್ಳೂರಾಂತ್ ಪಿ. ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊನ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ವಾ ಮೋಟಾರ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚ್ಕಾ 

ಮುಷ್ಕರಾಂತ್ ಹಾ೦ವೆಂ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲೊ.' | 

'ಬರೆಂ, ತುಕಾ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್?' ವಿಚಾರಿ ಡಿ'ಸಿಲ್ವಾ. 

'ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ 'ಟಾಯಿಮ್ಸ್' ದಿಸಾಳ್ಕಾಂತ್ ಸ್ರೂಫ್ ರೀಡರ್ ಜಾವ್ನ್ 

ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಂ. ತೆಂ ಕಾಮ್ ರಾತಿಚೆಂ. ದಿಸಾಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವ್ಹ್ವಚೊಂಕ್ 

ಮನ್ ಆಸಾ.' 

'ಭೋವ್ ಬರೆಂ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆಡಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಅಪೇಕ್ಸಿತಾಯ್?' ವಿಚಾರ್ಲೆಂ 

ಪ್ರಭುದೇಸಾಯಿನ್. 

'ಮ್ಹಾಕಾ ರಾವೊಂಕ್ ಟಿಕಾಣೊನಾ. ರಾತಿಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಆಫಿಸಾಂತ್ ನಿದೊಂಕ್ 

ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾಯ್ಡ್.' 

ಪ್ರಭುದೇಸಾಯ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಬರೊ ಶಿಕ್ಚಿ ಭುರ್ಗೊ, ಬರ್ಕಾ 

ಘರಾಣ್ಕಾಂತ್ಲೊ ದಿಸ್ತಾ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಕಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಸ್ ಬರಿ ಯೆತಾ. 

'ಬರೆಂ, ತುಜ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ಜಾಂವ್. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಶರ್ಗ್ ಆಸಾ. 

ತುಂವೆಂ ತುಜ್ಮಾ ಪಫುರ್ಸತೆ ವೆಳಾರ್ ಯೂನಿಯನಾಚ್ಮಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ 

ಮಜತ್ ಕರಿಜಾಯ್. ಹಾಂಗಾ ಕಾಮ್ ರಾಸ್ ಪಡ್ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಆನಿ ಕೊಲೆಜ್ 

ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಖಳೊಂಕ್ ನಜೊ.' 

ಗೋದಿ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಘುಟನೆಂತ್ 

ಅಶೆಂ ಜೋರ್ಜ್ ಗೋದಿ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಚ್ಕಾ ಸಂಘಟನೆಂತ್ ಎಕಾ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ 

ಕಾರಣಾನ್ ರಿಗ್ಲೊ. ತಾಚ್ಕಾ ಬಭೆಟ್ಟಳೆ ವೆಳಾರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫಿಸಾಂತ್ 
ಟಾಯ್ಬಿಂಗ್ ಆನಿ ಹರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕ್ಲೊ. ಜೊಡ್ಕಾಚ್ 

ತೆಂಪಾನ್ ತಾಕಾ ಹ್ಮಾ ಸಂಘಟನೆಚಿ ಬರಿ ಮಾಹತ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಫುಡಾರ್ಕಾಂಚಿ 

ವಳಕ್ಯೀ ಜಾಲಿ. ಕೊಡ್ಕಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಿ. ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊಯೀ ವೆಲ್ಲೂರ್ 

ಜಯ್ಲಾಂತ್ಲೊ ಸುಟೊನ್ ಬೊಂಬಯ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಗಡಿಪಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ 

ಆದೇಶ್ ಬೊಂಬಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲ್ಲೊ. 
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ಪುಣ್ ಜೊರ್ಜಾಚ್ಛ್ಮಾ ದುರ್ದೈವಾನ್, ಮಲೇರಿಯಾ ತಾಪಾನ್ ತೊ 
ಹಾಂತುಳ್ಲಾರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಸಬಾರ್ ದೀಸ್ ಕಾಮಾಕೀ, ಕೊಲೆಜಿಕೀ ವ್ಹಚೊಂಕ್ 

ಜಾಲೆಂನಾ. ಅಶೆಂ ತಾಣೆ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಆನಿ ಕಾಮಾಕ್ ತಿಲಾಂಜಲಿ ದಿಲಿ. 

ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಾಕಾ ಪಿ. ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊನ್ ಆಪಯ್ದೆಂ ಆನಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, 'ಜೋರ್ಜ್, 
ತುಕಾ ಆತಾಂ ಕಾಮ್ ನಾ. ತುಕಾ ಕಾಮಾರ್ ಚಳ್ವಳೆಂತ್ ಬರಿ ಅಭಿರೂಚ್ ಆಸಾ 

ಮ್ಮಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಮಂಗ್ಳೂರಾಂತ್ಚ್ ಪಳೆಲಾಂ. ತುಂ ಆಮ್ಚಾ 'ಬಿ.ಪಿ.ಟಿ. 
ಡೊಕ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಯೂನಿಯನಾ'ಂತ್ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕರ್. ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಂ 

ಮುಖ್ಪತಶ್ರ್ 'ಡೊಕ್ಮೆನ್' ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮಾಸಿಕ್ ಆಸಾ, ತೇಂಯೀ ಚಲಯ್. 

ತುಕಾ ಮ್ಹಯ್ನಾಕ್ ವೀಸ್ ರುಪಯ್ ಪಗಾರ್ ದಿತಾಂ.' | 

ಜೊರ್ಜಾಚ್ಮಾ ಹ್ಮಾ ನೇಮಕ್ಸಣಾ ವಿಶಿಂ ಪ್ರಭುದೇಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಣಾ 'ತ್ಕಾ 

ತೆಂಪಾರ್ ವೀಸ್ ರುಪ್ಮಾಂಕೀ ಮೊಲ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ದೋನ್ ಆಣ್ಮಾಂಕ್ ಏಕ್ 

ಜೆವಾಣ್ ಮೆಳ್ಬಾಲೆಂ ಆನಿ ಮುಕ್ಕಾಲಾಕ್ ಏಕ್ ಕೊಪ್ ಚ್ಹಾ ಮೆಳ್ವಾಲಿ. (ತ್ಕಾ 

ಕಾಳಾರ್ ರುಪ್ಕಾಕ್ 10 ಆಣ, ಆಣ್ಮಾಕ್ ಚಾರ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಆನಿ ಮುಕ್ಕಾಲಾಕ್ 

ತೀನ್ ರುವ್ಕೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ) ಡಿ'ಮೆಲ್ಡ್ಲೊ ಯೂನಿಯನಾಚ್ಕಾ ಪಯ್ಕಾಂ ವಯ್ಫ್ತ್ 

ಕಠಿಣ್ ನಿಗಾ ದವರ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ ಯೂನಿಯನಾಚೊ ಏಕ್ ಪಯ್ಗ್ಸೊ 

ಸೃತ್ ಖರ್ಚ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. 

ಅಶೆಂ ಜೋರ್ಜ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಟೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಪೂರ್ಣ್ ವೆಳಾಕ್ 

ಕಾಮ್ನಾರ್ ಚಳ್ವಳೆಂತ್ ಬರ್ತಿ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂನಾ. 

ಪಿ. ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊಚಿ ಗೋದಿ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಚಳ್ಳಳೆಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆನಿ 

ತಾಚೆಂ ಆಕರ್ಷಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ಸ್ಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜೋರ್ಜ್ ಪಿಸ್ಟಾಲೊ. ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊಕ್ 

ತಾಣೆ ಆಪೊ ಗುರು ಆನಿ ಪುಡಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ಲೊ. ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊ ಜಯ್ಲಾಂತ್ 

ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಹೊಗಳ್ಳುನ್ 'ಶೇರ್-ಎ-ಡೊಕ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಪುಸ್ತಕ್ 

ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲೆಂ. ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊ ಸುಟೊನ್ ಯೆತಚ್ ತಾಣೆ ತೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. 

ಪ್ರಸಿದ್ದಿಕ್ ಕಾಂಟಾಳ್ಚ್ಯಾ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊಕ್ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ತಾಣೆ ತ್ಕಾ 

ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಕೊ ಧಾ ಹಜಾರ್ ಪ್ರತಿಯೊ ನಾಸ್ ಕರಯ್ಲೊ. ತ್ಕಾ ವೆಳಾರ್ 

-ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಮ್ಹಾಲೆಂ. 

ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊಕ್ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ಪೂನಾಕ್ ಮೋರ್ಚಾ 

1951 ಸಪ್ಪೆಂಬರಾಂತ್ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊಕ್ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ನಾಸಿಕ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ 

ದವರ್ಲೊ. ತಾಚ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲೆಂ ತರಿ ತಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ 

ದಿಲಿನಾ. ಸಬಾರ್ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಬಸೊನ್ 
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ಹ್ಮಾ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಜೊರ್ಜಾನ್ ಏಕ್ ನವಾಲಾಂಚಿ ಸೂಚವ್ನಿ 

ಕೆಲಿ. 'ಆಮಿ ಪೂನಾ ಮೋರ್ಚಾ ವ್ಹರ್ನ್ ಯಾ.' ತ್ಕಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬೊಂಬಯ್ 

ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಚೆಂ ಅಧಿವೇಶನ್ ಪೂನಾಂತ್ ಚಲ್ಮಾಲೆಂ. ಹಿ ಆಲೊಚನ್ ಸಗ್ಭ್ಯಾಂಕ್ 

ಪಸಂದ್ ಜಾಲಿ. ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ 'ಅಮಿ ವ್ಹಾಣೊ ಮೊಚೆ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾಂ 

ಖಾಲಿ ಪಾಂಯಾಂನಿ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸತ್ಕಾಗ್ರಹ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಅಸೆಂ 

ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್.' ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ ಘಾಲಿ. ಹ್ಯಾ ಮೋರ್ಚಾಂತ್ ಭಾಗ್ 

ಘೆಂವ್ಕ್ 350 ಗೋಧಿ ಕಾಮ್ನಾರಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಜೋರ್ಜ್ 

ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹ್ಮಾ ಮೋರ್ಚಾಚೊ ಪುಡಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ನೆಮ್ಹೊ. 

ಪಾವ್ಕಿಲೆ ದೀಸ್ ತೆ. ಎಕಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ 11 ವೊರಾರ್ ಹೂ 350 

ಜಣಾಂಚೊ ಮೋರ್ಚಾ ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್) ಸರ್ದೊ. ತಾಂಕಾಂ ಬರೆಂ 

ಮಾಗೊಂಕ್ ಆನಿ ಪಾಂವ್ಕ್ ಹಜಾರೊ೦ ಗೋದಿ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಡ%'ಂಯ್ ಜಮ್ಲ್ಲೆ. 

ವಾಟೆರ್ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲ್ವಾ ವೆಳಾರ್ ಉಂಡೊ ಆನಿ ಚ್ಹಾ ಘೆವ್ನ್, ಪಾವ್ಸ್ 

ಯೆತಾನಾ ಆಡೊಸಾಕ್ ರಾವೊನ್ ತಾಂಚೆಂ ಪಾಯ್ವಾಟೆಚೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಮುಖಾರ್ 

ಗೆಲೆಂ. ವಿಶ್ರಾಂತ್ ಫೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವ ರಾತ್ ಆಯ್ಲಿ ಜಾಲ್ಕಾರ್ 

ಮಾರ್ಗಾದೆಗೆನ್ ನಿದ್ದೆ. ಖಾಲಿ ಪಾಯಾಂನಿ ಚಲೊನ್ ಸವಯ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಂಕಾಂ 

ಕಠೀಣ್ ಪುರಾಸಾಣ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಪಾಯ್ ಸುಜ್ಜೆ. ಪುಣ್ ತಾಣಿ ಆಪ್ಪ ಶೆವಟ್ 

ಸೂಡ್ಲೊನಾ. ಬೊಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ ಸರ್ಲ್ಲಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ದೊನ್ಸಾರಾ 

ಚಾರ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ತೆ ಪೂನಾ ಪಾವ್ಲೆ. 'ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊಕೊ ಛೋಡ್ ದೋ! 

ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಾರೊ ಫಾಲಿತ್ತ್ಕ್ ತೆ ಪೂನಾ ಶಹರಾಂತ್ ರಿಗ್ಗೆ. ಅಸಲೊ ಎಕ್ 

ನವ್ದ್ಲಾಂಚೊ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 350 ಗೋದಿ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚೊ ಆನಿ 

ತಾಂಚ್ಕಾ ಫುಡಾರಿ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೊ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪೂನಾ ಶಹರಾಚ್ಕಾ 

ಲೊಕಾಕ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ಲೊ. 

ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಮೊರಾರ್ಹಿ ದೇಸಾಯ್ಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜೋರ್ಜ್ ಆನಿ 

ಹರ್ ಥೊಡೆ ತೊ ಮುಕ್ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಡಾಕ್ಬಂಗ್ಲಾಕ್ ಗೆಲೆ. ತಕ್ಷಿ 

ಉಕಲ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ಮೊರಾರ್ದಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, 'ಸಾಂಗಾ, ಕಿತ್ಕಾಕ್ 

ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್?' 

'ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಕಾಕ್ ಪಿ. ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊಕ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ಹೆಂ ಸೊಡಿಜಾಯ್' 
ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾ ತಾಳ್ಕಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. 

'ತಾಕಾ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಮನ್ ಆಸಾ." ದೇಸಾಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

'ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ? ತೊ ಸರ್ಕಾರಾ ವಿರೋದ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ. ಕಾಮ್ನಾರಾಂಕ್ 

ಭಟ್ಕಾಯ್ತಾ. ತಾಕಾ ಕಶೆಂ ಸೂಡುಂ?' 
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'ತುಮ್ಹ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಚ್ಕಾ ಬರ್ಕಾಖಾತಿರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಕೆಂ 
ಗುನ್ಮಾಂವ್ಗಿ ಸಾಯ್ಬಾ?' ಜೋರ್ಜಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಮ್ಹಣ್ 
ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಪಾಟಿ೦ ಸರ್ಲೊನಾ. 

'ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಕಿತೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ 

ಆಮ್ಚಂ' ಖೆಂವ್ಚಾಲೊ ದೇಸಾಯ್. ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂಡಳಾಕಡೆ ಮುಖಾರ್ಯೀ 

ಥೊಡಿ ಚರ್ಚಾ ಜಾಲಿ. ಪುಣ್ ದೇಸಾಯ್ ಘಟ್ಟ್ ರಾವ್ಚೊ_. ನಿರಾಶಿ ಜಾಲ್ಲೆ 

ಮೋರ್ಚಾವಾಲೆ ಮೆಳ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್, ಟ್ರೈನಿರ್ ಬೊಂಬಯ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ಮಾಲೆ. 

ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಶೆತಾಂತ್ ವೊಳ್ಳಾಲೊ 

ಥೋೊಡ್ಮಾಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಜೋರ್ಜ್ ಕಾಮ್ಸಾರ್ ಚಳ್ವಳೆಂತ್ ಹುಶಾರ್ 

ಜಾಲೊ. ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊಯೀ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಕ್ 

ಸಂಘಟಿತ್ ಕರ್ದಿ ವಿದ್ಕಾ ತೊ ಶಿಕ್ಲೊ. 1952 ವರ್ಸಾ ಫೊರ್ಟಾಂತ್ ತಾಣೆ 

'ಇಂಡಿಯನ್ ಲೈಫ್ ಎಶ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಯೂನಿಯನ್' (11.&೮೦ 

Staff Union) ಸಂಘುಟಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ಹಾಚೆಂ ದಪಫ್ತರ್ ಫಿರೋಜ್ಶಾ 

ಮೆಹತಾ ರೋಡಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ 
ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಪ್ರಡ'ಮ್ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಸಂಘಟನ್. 

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೊ ಗೋದಿಂತ್ಲೆಂ ದಘಫ್ಕರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಕ್ರೊಸ್ ಮಯ್ದಾನಾಲಾಗಿಂ 

ನ್ಕೂ ಮರಿನ್ ಲಾಯಿನ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಟಿ. ಪಿಂಟೊಚ್ಕಾ ಘರಾ ರಾವ್ತಾಲೊ. 

ಪಿಂಟೊ ಗೋದಿಂತ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭರ್ಮಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೋಧಿ 

ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚ್ಕಾ ಸಂಘಟನೆಂತ್ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 
ಏಕ್ ದೀಸ್ ಜೋರ್ಜ್ ತಾಪಾನ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ಚ್ ಎಕಾ 

ಯೂನಿಯನಾಚೊ ಮೋರ್ಚಾ ವೆಚೊ ಆವಾಜ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೊ. 

ಮೋರ್ಚಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ 'ಜಿಂದಾಬಾದ್' ಆನಿ 'ಮುರ್ದಾಬಾದ್" ಮ್ಹಣ್ 

ಬೋಬ್ ಮಾರ್ನ್ ವೆತಾನಾ ಜೋರ್ಜಾಚೊ ತಾಪ್ ಖಂಯ್ ನಪಂಯ್ಚ್ 

ಜಾಲೊ ದೇವ್ ಜಾಣಾ. ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಶರ್ಟ್ ಆನಿ ಖಾಕಿ ಕಲ್ಸಾಂವ್ 

ಘಾಲ್ನ್ ತೊ ಮೋರ್ಚಾಂತ್ ಭರ್ಸಾಲೊ. ಅಶಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಕಾಮ್ಲಾರ್ 

ಸಂಘುಟನಾಂತ್ಲಿ ಉರ್ಬಾ. 

1953 ವರ್ಸಾ ಜೊರ್ಜಾನ್ ಮೊಟಾರ್ ಲೊರಿ ಡ್ರಾಯೃ್ವರಾಂಚೆಂ ಆನಿ 

ಕ್ಲೀನರಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಹ 

ಮನಿಸ್ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾಚೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾ೦ಚೆಲಾಗಿಂ 

ಹಿಂದಿ ಭಾಸ್ಚ್ ಉಲಯ್ದಾಯ್ ಪಡ್ಚಾಲಿ. ಹ್ಮಾ ವರ್ವಿಂ ವೆಗಿಂಚ್ ತೊ ಹಿಂದಿ 
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ಶಂತ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜಾಲೊ. 

ಹ್ಮಾಚ್ ವರ್ಸಾ ಬೊಂಬಂಯ್ಕ್ ಖಾಣಾ ವೊರ್ವೆಚೊ ಅಭಾವ್ ಜಾವ್ನ್ 

ಬ್ಳೊ ಲೋಕ್ ಕಷ್ಟಾಲೊ. ತೆದಾಳಾ ಗೋದಧಿಂತ್ಲಿಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಯೂನಿಯನಾಂ 

೦ಗಾತಾ ಯೇವ್ನ್ 'ಗೋದಾಮ್ ತೋಡೋ' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಾರೊ ಘಾಲ್ನ್ 

ರ್ಶಾಂವ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಹಾಂತು೦ ಜೋರ್ಜಾನ್ಯೀ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲ್ಲೊ. ಹ್ಕಾ 

ತಿರ್ ತಾಕಾ ಸ ಮ್ಹಯ್ದ್ಲೆ ವೊರ್ಲಿ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಬಸಯ್ಲೊ. 

ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಡೊಕ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ 

ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊಕ್ ಆಪ್ಲ್ವಾ ತಾಬೆಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಯೂನಿಯನಾಂ 

ಕಾಚ್ ಬಾವಾ ಪಂದಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ 1954 

ನರ್ 206 ತಾರಿಕೆರ್, ಪ್ರಜಾತಂತ್ರಾ ದಿಸಾ, ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿಂ ಚಾರ್ ಯೂನಿಯನಾಂ 

ಣ್ಣ, 'ಬೋಂಬೇ ಡೊಕ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್', 'ಬಿ.ಪಿ.ಟಿ. ಡೊಕ್ 

ಫ್ ಯೂನಿಯನ್', 'ಲೋಖಂಡ್ ಜಡ್ಕಾ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಯೂನಿಯನ್' "ಆನಿ 

ಏರಿ ಡ್ರಾಯ್ವ್ಚರ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಲೀನರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್' ಏಕ್. ಕರ್ನ್ 

್ರಶನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಡೊಕ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್' ಘುಡ್ಡೆಂ. ಹ್ಕಾ 

ನೂನಿಯನಾಚೊ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಪಿ. ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ 
ರ್ಯದರ್ಶಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಜೋರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲೆ. 

ಮ್ಸಾರ್ ಸಂಘಟನಾಚ್ಕಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಹೂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಮಯ್ಲಾ ಫಾತರ್ 

ಠ್ಹಿಣ್ಯತ್. 

ತೆದಾಳಾ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊ ಶಿವಾಯ್ ಜೊರ್ಜಾಚೆ ಹೆರ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆ 

ನನೋಹರ್ ಕೊತ್ವಾಲ್, ಎಸ್.ಆರ್. ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ, ಕೆ.ಎ.ಖಾನ್, ಕೆ.ಆರ್. 

ಭುದೇಸಾಯ್, ಡಬ್ಲ್ಲ್ಯು.ಟಿ. ಪಿಂಟೊ, ವಿಲ್ಕಮ್ ಎ. ಪಿಂಟೊ, ನಾನಾ 

ಕಾರಾಮ್ ರುಂಡೆ, ಪಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಖಾಂಡಕರ್ ಆನಿ ಜಿ.ಎಚ್. ಕಾಳೆ. 

್ರಿನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಎಂಡ್.ಡೊಕ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನಾಚೊ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ 

ರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಮ್ ಕರೃಚ್ 19517 ವರ್ಸಾ ಜೋರ್ಜ್ 

ರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಗೋಧಿ ಕಾಮ್ನಾರಾಂಚ್ಮಾ ಶೆತಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ ಆಯ್ಲೊ. 

J 
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ಗೋಧಿ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚೊ ಸುರ್ಯೊ ಬುಡ್ಡೊ! 
ಡಿ' ಮೆಲ್ಲೊಚೆಂ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮರಣ್ 

19೨8 ಮಾರ್ಚ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಗೋಧಿ ಕಾಮ್ನಾರಾಂಚ್ಮಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ 

ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಾ೦ಚೆಂ ಜಿಣೈಮಟ್ಟ್ ತಾಣಿಂ ಸಪ್ಣಾಂತೀ 

ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲೊ ತಾಂಚೊ ಮಹಾನ್ ಫುಡಾರಿ 

ಪ್ಲಾಸಿಡ್ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊ ಪಯ್ಕಿಲ್ಕ್ಮಾ ಕಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ ಆಕಸ್ಮಿತ್ ಆನಿ ಅಕಾಲಿಕ್ . 

ಮರ್ಲಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಡೊಕ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಫೆಡರೇಶನಾಚ್ಕಾ 

ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಧಿವೇಶನಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತೊ ಡಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಘುಡ್ಕೆ 

ಭಿತರ್ ಹ್ಮಾ ದುರಂತಾಚಿ ಖಬಾರ್ ಬೊಂಬಯ್ ಪಾವೊನ್ ವಾರ್ಕಾ ವೇಗಾನ್ 

ವಿಸ್ತಾರ್ಲಿ. ತವಳ್ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊ ಅಂಧೇರಿ, ಡಾಕೆ ಕೊಲೊನಿಂತ್ ಆಪೊ _ ಧಾಕ್ಟೊ 

ಭಾವ್ ಲೋರೆನ್ಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ಹಾಲೊ. ತಾಂಚಿ ಅವಯ್ ಆಪ್ಪಿಬಾಯ್ 

ಪೂನಾಂತ್ ತಿಚೊ ಆನ್ಕೆಕ್ ಪೂತ್ ಮನ್ನೆಲಾಕ್ ಭೆಟೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ. 

ಯೂನಿಯನಾಚ್ಕಾ ಫುಡಾರ್ಕಾಂನಿ ಏಕ್ ತುರ್ತು ಸಭಾ ಆಪವ್ನ್ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊಚ್ಕಾ 

ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಕ್ ಹಿ ಖಬಾರ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಭುಜಾವಣ್ ದಿ೦ವ್ಮೊ ನಿರ್ಧಾರ್ 

ಘೆತ್ಲೊ. ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕೆ.ಎ. ಖಾನ್ ಆನಿ ಹರ್ ಥೊಡೆ ಫುಡಾರಿ 

ಲೋರೆನ್ಸಾಚ್ಕಾ ಘರಾ ಗೆಲೆ. ಜೊರ್ಜಾನ್ ಲೋರೆನ್ಸಾಚ್ಮಾ ಖಾಂದಾರ್ ಹಾತ್ 

ದವರ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ 'ಪಳೆ ಲೋರೆನ್ಸ್, ತುಂವೆಂ ಹಿ ದುಖಾಚಿ ಖಬಾರ್ ಧಯ್ರಾನ್ 

ಘೆತ್ಲಿಯ್. ಆತಾಂ ಪೂನಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಹಿ ಖಬಾರ್ 

ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಪೂನಾ ಥಾವ್ನ್ ತಿಕಾ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡುಂಕ್ 

ಜಾಯ್. ತಿಕಾ ಹಾಡುಂಕ್ ತುಂವೆಂಚ್ ವ್ಹಚಾಜಾಯ್ ಪಡ್ಬಲೆಂ. ತುಂಚ್ 

ಆತಾಂ ತಿಚೊ ಮಾಲ್ಬಡೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೇಖ್.' 

'ನಾ ಜೋರ್ಜ್,' ಲೋರೆನ್ಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, 'ಹಿ ಖಬಾರ್ ತಿಕಾ ದಿತಚ್ 

ತಿಚ್ಕಾ ಕಾಳ್ವ್ಹಾಡಾವ್ನ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ವಾದಾಳಾಕ್ ತೊಂಡ್ ದಿಂವ್ಚೆ 

ಇತ್ಲಿ ಸಕತ್ ಮ್ಹಜೆ ಡ'ಂಯ್ ನಾ.' ತಾಚ್ಕಾ ದೊಳ್ಳಾಂತ್ಲ್ವಾನ್ ದುಖಾಂ ರುರಿ 

ವ್ಹಾಳ್ಳ್ಯೊ. 

'ತಶೆಂ ತರ್ ಜೋರ್ಜ್, ತುಂಚ್ ಪೂನಾ ವ್ಹಚೊನ್ ತಿಕಾ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್. 

ಪ್ಲಾಸಿಡ್ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ರ್ ತಿಕಾ ಸಾಂಗಾನಾಕಾ.' ಕೆ.ಎ. ಖಾನಾನ್ 

ಸಾ೦ಗ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಸೂಚನ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲೆಂ. ಉಟಾಉಟಿಂ ಜೋರ್ಜ್ 
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ಸೂನಾ ಭಾಯ್) ಸರ್ದೊ. 

ಜೋರ್ಜ್ ಪೂನಾ ವ್ಹಚೊನ್ ಮನ್ವೆಲಾಚ್ಕಾ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ಆಪ್ಟಿಬಾಯ್ 

ಖಾಟಿರ್ ಬಸೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಪಾಯ್ ದಾಂಬುನ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಪದ್ 

ಗುಣ್ಣುಣ್ಟಾಲಿ. ತಿಚ್ಮಾ ಶಾಂತ್ ಮನಾಚ್ಮಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆ ಹಾಡ್ಲ್ಲಿ 

ದಮುಖಾಚಿ ಖಬಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಕಶೆಂ ತುಫಾನ್ ಉಟಂವ್? ಜೊರ್ಜಾಚ್ಯ್ಕಾ ಮತಿಂತ್ 

ಕಛ್ಳಳ್ ಉಟ್ಲೆ. ಹಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಿಚೆರ್ ಕಿತೆಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಜಾಯ್ಕ್? ತರಿ 

ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲೆಂ ವಾದಾಳ್ ಭಾಯ್ರ್ ದಾಕಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, 

ಆಪ್ಪಿಬಾಯೆ, ಹಾಂವ್ ಜೋರ್ಜ್ ಆಯ್ಲಾಂ.' 

ಆಪ್ಸಿಬಾಯೆನ್ ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ, 'ಕಸೊ ಆಸಾಯ್ ಜೊರ್ಜಿ? 

ಬರೊ ಆಸಾಯ್ಮೂ? ಮ್ಹಜೊ ಪ್ಲಾಸಿಡ್ ಆಯ್ಲೊನಾಂಗಿ?' 

'ಹಾಂವ್ ಬರೊ ಆಸಾಂ ಆಪ್ಟಿಬಾಯೆ' ಜೋರ್ಜ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮೌನ್ 

ಜಾಲೊ. 

'ಪುಣ್ ಪ್ಲಾಸಿಡ್ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ?' ಪರತ್ ಆಪ್ಪಿಬಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 

'ನಾ. ಪ್ಲಾಸಿಡಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾ. ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ಆನಿ ಮನ್ವೆಲಾಕ್ 

ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಹಾಂವ್.' | 

ಆಪ್ಪಿಬಾಯಚೆಂ ಧಯ್ 
ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಿಕಾ ಕಿತೆಂಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. "ಜೋರ್ಜ್, ಪ್ಲಾಸಿಡ್ ತಸೊ 

ಬರೂ ಆಸಾಮೂ? ತೊ ಬರೊ ನಾಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಎದೊಳ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ. 

ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಘಟ್ಮುಟ್, ಬರ್ಕಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಆಸಾ ತೊ. ಕಿತಂ ಜಾಲೆಂ 

ಸಾಂಗ್ರ ಜೊರ್ಜಿ. ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡ್ಲೆಂನಾಮೂ? ಖರೆಂ ಆಸಾತೆಂ 

ಸಾಂಗ್. ಪ್ಲಾಸಿಡಾನ್ ಸ್ಟೀಕಾರ್ಲಲೊ ಭೆಸ್ ಲೋಕ್ಸೆವೆಚೊ. ಲೋಕ್ಸೇವಾ 

ಕಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಪೂನ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಜ್ಕಾ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಡಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ 

ತಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ಗೋಧಿಂತ್ಲೊ ಖಬ್ರೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ ತ್ಕಾ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ 

ಸ್ಲಾಸಿಡಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಬೊಂಬಂಯ್ಕ್ಚ್ ನ್ಹಂಯ್, ಹಾಂಗಾಯ್ 

ಭೊಗ್ದಾಂ. ಸದಾಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ. ತಾಕಾ ಲೋಕ್ ಸೆವೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಕಾಂ ಕರ್ಮಾಂ 

ಮರಣ್ ಆಯ್ದೆಂ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಕಾ ವಿಶಿಂ ದೂಕ್ ಭೊೂಗ್ಹಂನಾ. ಬದ್ಲಾಕ್ 

ಕಾಚ್ಕಾ ವೀರ್ ಮರ್ಲಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರಿನ್. ಪುಣ್ ಜೋರ್ಜ್, ಮ್ಹಜೆಂ 

ಾಳಿಜ್ ಎಕಾ ಆವಯ್ದೆಂ ನ್ಹಂಯ್ವೆರೆ ಪುತಾ. ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ತೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ 

ಟೊಡ್.' 

ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ದೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳಳೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಆಪ್ಪಿಬಾಯೆಚ್ಕಾ 
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ಧಯ್ರಾನ್ ವಾಟ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, 'ಆವ್ಪಿಬಾಯೆ, ತುಜೊ ಮೊಗಾಚೊ 
ಪ್ಲಾಸಿಡ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ದೆವಾಗೆರ್ ಗೆಲೊ.' 

ಹಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಿಚೆಂ ಧಯ್ರಾದಿಕ್ ಕಾಳಿಜ್ ತರಿ ಕೊಸಾಳ್ಳೆಂ. ಲ್ಹಾನ್ 

ಜಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪತಾಚೆ ಜಿಣೈಚೆ ಎಳೆ ಎಳೆ ತಿಣೆ ಮತಿಂತ್ 

ಸೊಡಯ್ಲೆ. ತಿಚಿ ಮತ್ ಶಾಂತ್ ಜಾಲಿ. ಚಡ್ ವೇಳ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ಕಾಂ ಆಪ್ಟಿಬಾಯ್, 

ಮನೈಲ್, ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿ ಜೊರ್ಜ್ ಬೊಂಬಯ್ ಭಾಯ್, ಸರ್ದಿಂ. 

ಕಿತ್ಕಾಕ್ ತ್ಕಾಚ್ ದೀಸ್ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾಡಾವ್ನ್ 

ಬೊಂಬಯ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. 

'ವೀರಾಬರಿ ಜಿಯೆಲೊ ಆನಿ ವೀರಾಬರಿ ಮೆಲೊ' 
ಬೊಂಬಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಲಿಂಚ್ ತಿ ಕರ್ನಾಕ್ ಬಂದ್ರಾಕಡೆ ದಾಂವ್ಲ್ಚಿಂ. 

ತಾಂಚ್ಕೆಖಾತಿರ್|. ಮರ್ದಾ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಹಾಂಬುನ್ ಧರ್ಲ್ಲೊ. ಅಗಾದಧ್ 

ದರ್ಯಾಬರಿ ಔ೦ಯ್ ಲೋಕ್ ಜಮ್ಲ್ಲೊ. ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊಚ್ಶಾ ಕುಡಿಚೆರ್ ನಿಮಾಣಿ 

ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಮಯ್ಣ್ ಲಾಂಬ್ ಲಾಯ್ಡ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲಿ. ತ್ಕಾ ಗಡ್ಡಂತ್ಲ್ಯಾನ್ 

ವಾಟ್ ಸೊಡಯಿತ್ಮ್ ತಿಂ ತಾಚ್ಕಾ ಕುಡಿಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಪ್ರೀಯರ್ ರೋಡ್ಚ್ಕಾ 

ಫಾಯರ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಸ್ಟೇಶನ್ ಆನಿ ನಗಿನ್ದಾಸ್ ಛೇಂಬರ್ ಹ್ಮಾ ಮದ್ಲ್ಯಾ 

ವಿಶಾಲ್ ಪ್ರಾಂಗಣಾಂತ್ ತಾಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ದವರ್ಲಲಿ. ಆಪ್ಲ್ವಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ 

ಪುತಾಕ್ ಲೋರೆನ್ಸಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಪ್ಪಿಬಾಯ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ, 'ಲೋರೆನ್ಸ್, ಪ್ಲಾಸಿಡ್ 

ವೀರಾಬರಿ ಜಿಯೆಲೊ ಆನಿ ವೀರಾಬರಿ ಮಲೊ. ಜಲ್ಮಾಹಥಾವ್ನ್ಚ್ ತಾಚಿ ಚಾಲ್ 

ವೆಗ್ಳಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ತಾಚಿ ಜೀಣ್ ತಾಣೆ ಹರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಪೊಟಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ತೊ ನ್ಹಂಯ್, ಹಾಂವ್ ಧನೆ ಜಾಲಿಂ. ಥೊಡ್ಕಾಚ್ 

ಕಾಳಾಕ್ ತೊ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಸೊಚ್ ಗೆಲೊ." 

ಡಂಯ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗೋಧಿ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚೆಂ ದೂಖ್ ಆನಿ ಕಳ್ತಳೆ 

ಪಳೆವ್ನ್ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ, 'ಪ್ಲಾಸಿಡ್ ಆಮ್ಚೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ, 

ತಾಚೆರ್ ಹಾಂಗಾ ಜಮ್ಸಲ್ಕಾ ಸರ್ವಾಂಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ.' ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿ 

ಮೌನ್ ಜಾಲಿ. ತಿಚ್ಕಾ ದೊಳ್ಕಾಂತ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಖಾಂ ಆಯ್ಲಿಂನಾಂತ್. 

ವಿರಾಟ್ ಮರ್ಲಾ ಪುರ್ಶಾಂವ್ 

ಫ್ರೀಯರ್ ರೋಡ್ ಡಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಲೊ ಮರ್ಲಾ ಪುರ್ಶಾಂವ್ 

ಕ್ರೋಫೊರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಗಿರ್ಗಾಂವ್, ಸೆಂಡ್ಹರ್ಸ್ಟ್ ರೋಡ್, ಭೆಂಡಿಬಜಾರ್, 

ಬಾಯ್ಕಲಾ, ಪರೆಲ್ ಹ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಚಲೊನ್ ಸಿವ್ರಿ ಸಿಮೆತ್ರಿಕ್ ಪಾವ್ಹೊ_. ಜಾತಿ 



ಏಕ್ ಸಾಹಸಿ ಜೀಣ್ 69 

ಕಾತಿಚೊ ಭೇದ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮೆಟಾರ್ ಲ್ಹಾನಾಂ ವ್ಹಡಾಂ, ದುಬೈ 

ಗ್ರೇಸ್, ಹ್ಮಾ ಪುರ್ಶಾಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾಲೆ. ಸಿಮೆತ್ರಿಕ್ ಪಾಂವ್ಚಾಾ ವೆಳಾರ್ 

ಹೂ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಎಕಾ ಅಗಾಧ್ ದರ್ಯಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸರ್ವಧರ್ಮ 

ಸಮಜಾವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಮರ್ಲಾಗಾಡಿಯೆರ್ ಆನಿ 

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊಚೆ ಲಾಗ್ಕಿಲೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀ ಪುಡಾರಿ 

ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಮನೋಹರ್ ಕೊತ್ವಾಲ್, ಕೆ.ಎ. ಖಾನ್, ನಾನಾ 

ರುಂಡೆ, ಎಸ್.ಆರ್. ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ, ಕೆ.ಆರ್. ಪ್ರಭುದೇಸಾಯ್, ಬಗಾರಾಮ್ 

ತುಳ್ಬುಳೆ, ದತ್ತಾ ದೇಶ್ಮುಖ್, ರಾಮ್ಭಾವೂ ಖೆಡ್ಲಿಕರ್, ಮಣಿಬೆನ್ ಕಾರಾ, 

ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕುಂಟೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಬೋಂಬೇ ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ವಾಚೊ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದಾಾಚೊ ಸರ್ವ್ ಆಡಂಬರ್ ಕುಶಿಕ್ 

ದವರ್ನ್ ತ್ಕಾ ಪುರ್ಶಾಂವಾಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾಲೊ. ಮೇಯರ್ ಎಮ್.ವಿ. 

ದೋಂದೆಯೀ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಮದ್ರಾಸ್ ದಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಮಿಕ್ 

ಫುಡಾರಿ ಆಂಡಥೊನಿ ಪಿಳ್ಳೆ, ಕಲ್ಕತ್ತಾಡಾವ್ನ್ ಮಾಖನ್ ಚಟರ್ಜಿ, ವಿಶ್ವನಾಡ್ 

ದುಬೆ, ಹಯೀ ಆಯಿಲ್ಲೆ. 

ಸಿಮತ್ರಿಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಹಿಮ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಲಿಗೊರಿ 

ಡಿ'ಸೋಜಾನ್ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊಚ್ಕಾ ಅತ್ಮ್ಮಾಕ್ ಸಾಸಣ್ ಶಾಂತಿ ಮಾಗೊನ್ ತಾಚ್ಕಾ 

ಕುಡಿಚೆರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಉದಾಕ್ ಶೆಣಾಯ್ದೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 'ಪಿ. ಡಿ'ಮೆಲ್ಹ್ಲೊ ಅಮರ್ 

ಹೈ' ಹ್ಮಾ ಘೋಶಣಾಚ್ಕಾ ಘಡ್ಬಡ್ಕಾ ಸಾರ್ಕ್ಕಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊಚಿ 

ನಶ್ಚರ್ ಕೂಡ್ ಮಾತ್ಕೆ೦ತ್ ಮೆಳಯ್ಲಿ. ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡೊನ್ 

ಯೆತಾನಾ ಗೋಧಿ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚೊ ಸುರ್ಯೊ ಪ್ರಜಳೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಎಕಾಚ್ಛಾರಾ 

ಬುಡ್ಲೂ. 

ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊಚ್ಕಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಗೋದಿ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚ್ಕಾ 

ಸಂಘ ಟನಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ಕಾಂತಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮಳಾಜಾಯ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಎಸ್.ಆರ್. ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ, ಶಾಂತಿ ಪಟೆಲ್, ಮನೋಹರ್ 

ಕೊತ್ವಾಲ್ ತಸಲೆ ಮಾಲೃಡೆ ಫುಡಾರಿ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾ೦ಕಾ೦ ಸೃರ್ಧೂ ದೀವ್ನ್ 

ವಯ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುಲಭ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. | 

ಪುಣ್ ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಬೊಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಹ್ಯಾ ಹರ್ ಲಾಖೊಂ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚೆಂ 

ವಿಶಾಲ್ ಶತ್ ಆಪಯ್ತಾಲಂ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾಮ್ಲಾರ್, ಹೂಟೆಲ್ ಕಾಮ್ಲಾರ್, 

ಬೆಸ್ಟ್ ಬಸ್ಸಾಂಚೆ ಕಾಮ್ಲಾರ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿವಾಲೆ, ಘರಿವಾಲೆ ಆನಿ ಹರ್ ಸಬಾರ್ 

ಲ್ಹಾನ್ ಉದ್ಯಮಾಂನಿ ನವ್ಕರಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಪ ಹಜಾರೊಂ ಕಾಮ್ನಾರ್ ಬೊಂಬಯ್ಚ್ಕಾ 

ಆರ್ಥಿಕ್ ಪ್ರಗತಚೊ ಏಕ್ ಮೂಳ್ ಖಾ೦ಬೂ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಆಪ್ಲ್ವಾ ಖಾಸ್ಗಿ 

ಜಿಣ್ಕಂತ್ ತೆ ಭೋವ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಕಾಮ್ನಾರಾಂ ಮಧೆಂ 



70 ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 

ನಿಸ್ವಾರ್ಡ್ಪಣಾನ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಅವ್ಮಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ. 

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಬಸ್ ಮುಷ್ಕರ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಂಘರ್ಷ್ 

ತಾಚ್ಕಾ ರುಜಾರಿ ಮನೋಭಾವಾಕ್ ಘಟ್ ಕರು೦ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಲೆಂ. 'ಪಿಡೆಸ್ತಾನ್ 

ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲೆಂಯ್ ದೂದ್ ಆನಿ ವೈಜಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂಯ್ ದೂದ್' ಮ್ಹುಳ್ಳ್ಯಾ 

ಸಾಂಗ್ಲೆ ಬರಿ ಹ್ಮಾ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚ್ಕಾ ಗರ್ಜೆ ಜೊಕ್ತೊ ಪುಡಾರಿ ಜೊರ್ಜಾಚ್ಛಾ 

ರೂಪಾರ್ ತಾಂಚೆ ಮುಖಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. 
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'ಬೊಂಬಯ್ ಬಂಧಾಂ'ಚೊ ರಾಯ್ 

ಪಯ್ಲೆಂ 'ಬೊಂಬಯ್ ಬಂಧ್' 
ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ 'ಬೊಂಬಯ್ ಬಂಧ್' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ಧ್ 

ಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ 1958 ವರ್ಸಾ ಜೆದ್ನಾ ಜೋರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಕಾ 

ಲ್ಕಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಎಕಾ ತಾಳ್ಕಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಬೊಂಬಯ್ದೆಂ ದಿಸಾಳೆಂ 

ೇೀವನ್ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ್ ಜಾಲೆಂ, ಸ್ನಗಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ತ್ಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ 

ಮ್ಲಾರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಮ್ಲಾರ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿವಾಲೆ, ಹೂಟೆಲ್ಕಾಮ್ಲಾರ್, ಲ್ಹಾನ್ 

ನ್ ದಂದ್ಕಾವಾಲೆ ಹಾಂಚಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ ಜೊರ್ಜಾಚ್ಮಾ 

ಯಂತ್ರಣಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ಹಾಣಿಂ ಸಗ್ಭ್ಯ್ಯಾಂನಿ ಹಾತೆರಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ ದವರ್ಲಿಂ 

ಠರ್ಹಿಣ್ಬಚ್ ಹ್ಯಾ ಮಹಾನಗರಾಚೆಂ ಜೀವನ್ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್ 

ತ್ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಇತ್ಲೊ ಜಾಲೊ ಕಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಎಕಾ 

ಸ್ ಏಕ್ ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿ 'ಬೊಂಬಯ್ ಬಂಧಾಂ' ತಾಣೆ ಸಂಘುಟಿತ್ ಕೆಲಿಂ. 

ಬ ಬಂದಾಂಚೆರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಇತ್ತಿ ವಿಶೇಸ್ ಜಾಲಿ ಕಿ ಸಮರ್ಡ್ನ್ ಕರ್ನ 

ತ್ಲಚ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ದೆಯೀ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. 

1958 ವರ್ಸಾ ಬೊಂಬಂಯ್ಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಟೊಮೋಬಾಯ್ಲ್ 

೦ಪೆನಿಚೆ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಆನಿ ಸವ್ಹತ್ಕೊ ವ್ಹಾಡಂವ್ಚಾಖಾತಿರ್ ಲಾಂಬ್ 

ಮುಷ್ಕರಾಚೆರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಮರ್ಶ್ಥ್ವನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೋಣೀ 

ಮುಖಾರ್ ಯೇನಾಂತ್ ಮ್ಲಳ್ಳೆಂ ದುರ್ಸೊಣೆ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಜೋರ್ಜ್ 

ಕ್ರಾ ಕಾಳಾರ್ ಬೊಂಬಯ್ ಚ್ಕಾ ಕಾವತನ್ಸಾರ್ ಶೆತಾಂತ್ ಏಕ್ ಬಳ್ಳಂತ್, 

'ಮ್ಹಣದಾರ್ ಆನಿ ಕಾಮ್ಲ್ಗಾರಾಂಚೊ ಹಿತ್ಸಾಧಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ 

ತಾಲ್ಲೊ. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕಂಪೆನಿಚ್ಕಾ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚೆಂ ದುರ್ಸೊಣ ತಾಕಾ ಲಾಗ್ಲಂ. 

ಗಾಲ್ಕಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯೂನಿಯನಾಂಕೀ ಹರಾ ಕಾಮ್ಸ್ಸಾರ್ ಸಂಘಟನಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ 

ಶಡೊಂಕ್ ಆಸಾ. ತರ್ ಆತಾಂ 'ಆಪುೃಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದೇವ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್' 

ಸ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೋರಣ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲಾ ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಜೆ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಚಿ ಮಜತ್ 

ಬಳ್ವಿನಾ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಾಲಕಾಂಕ್ ಹಾ ರಾಂಚೆಂ ಬಳ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹ ಳ್ಳ ೦ 

'ರಿಣಾಮ್ಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ದಾಕಯ್ದಾಯ್. 

ಹ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣ ಪ್ರಡ'ಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ನವಂ ಹಾತೆರ್ ವಾಪರ್ಲೆಂ ಆನಿ 

0೦ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ' ಬೊಂಬಯ್ ಬಂಧ್'. ತಾಚ್ಕಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾಖಾಲ್ 

ಸ್ಲ್ಲಿಂ ಯೂನಿಯನಾಂ ಮ್ಹಣ್ಣ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಮಜ್ದೂರ್ ಯೂನಿಯನ್, 
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ಬೋಂಬೇ ಟೆಕ್ಸಿಮೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್, ಬೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್, 
ಬೋಂಬೇ ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಕಾ ಬೊಂದೆರಾಖಾಲ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ 

ಸಬಾರ್ ಯೂನಿಯನಾಂ ಎಕಾ ದಿಸಾಚ್ಕಾ ಮುಷ್ಕಾರಾಚೆರ್ ಗೆಲಿಂ. ಮ್ಹಣ್ಬಚ್' 

ಬೊಂಬಯಾಂತ್ಹ್ಲಿಂ ಬಸ್ಸಾಂ, ಟೆಕ್ಸ್ಕೊ (ತ್ಕಾ ವೆಳಾರ್ ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ ರಿಕ್ಷಾ' 

ನಾತ್ಲ್ಲೊ) ಮಾರ್ಗಾರ್ ದೆಂವ್ಲಿಂನಾಂತ್. ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚ್ಯ್ಕಾ' 

ಭಿಯಾನ್ ಖಾಸ್ಗಿ ವಾಹನ್ ಮ್ಹಾಲಕಾಂನಿ ಸೈತ್ ಆಪ್ಲಿಂ ವಾಹನಾಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ 

ಹಾಡ್ಲಿಂನಾಂತ್. 1958 ಜುಲಾಯ್ಚಿ 25 ತಾರಿಕ್ ತಿ. ಬೊಂಬಯ್ಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ' 

ಜನಜೀವನ್ ಅಸ್ತವ್ಯ್ಮಸ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾನ್ಕಾಂಚೆಂ, ಗಿರ್ಣ್ಮಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್" 

ಬಂದ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಕಾಮಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಕೀ ಫಾವೊತಿ ಸಂಚಾರ್ 
ವ್ಯವಸ್ಥಾ ನಾತ್ಲ್ಲಾನ್ ಘರಾಚ್ ಬಸಾಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಫಕತ್ ಟ್ರೈನಿ ಚಾಲು 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಜಣ್ಮಚ್ಯಾ ಶಬ್ದ್ಕೋಶಾಂತ್ 'ಬೊಂಬಯ್ ಬಂದ್" 

ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ನವಿಚ್ ಉತ್ರಾಂವಳ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾಲಿ. ಪ್ರಡ'ಮ್ 'ಬೊಂಬಯ್ 

ಬಂದ್" ಬೋವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಚ್ಕೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಬಾರ್ 'ಬೊಂಬಯ್ 

ಬಂಧ್' ಜಾಲಿಂ ಆನಿ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಚಳ್ಕಳೆಂತ್ ಹಂ ಏಕ್ ಬಳ್ಳಂತ್ ಹಾತೆರ್ 

| ಜಾವ್ನ್ ದಿರ್ ಜಾಲೆಂ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಹರಾಂ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಫುಡಾರ್ಕಾನೀಂಯ್ ಹ್ಮಾ 

ಹಾತೆರಾಚೊ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲೊ. 

ಸುಮಾರ್ 15 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ 1913 ಮಾಯ್ ಮ್ಹ ಯ್ನಾ ಚ್ಕಾ 

25 ತಾರಿಕೆರ್ ತಾಣೆ ಯೆವ್ಹಿಲ್ಲೆಂ' ಬೊಂಬಯ್ ಬಂಧ್' ಇತ್ತೆ೦ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ 

ಕಿ ಬಂದ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ವಾ ಫುಡಾರ್ಕಾಕೀ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲೆ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿ ಜೋರ್ಜ್ 

ಭುಲಾಭಾಯ್ ದೇಸಾಯ್ ರೋಡ್ ಎಕಾ ಇಷ್ಟಾಗೆರ್ ರಾವ್ಲ್ಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ 

ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಚಾರ್ನಿರೋಡ್, ಪ್ರಾರ್ಡ್ವನಾ ಸಮಾಜ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಕಾ ದಫ್ತರಾಕ್ 

ತಾಕಾ ಚಲೊನ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಬಸ್ ಜಾಂವ್, ಟೆಕ್ಕಿ ಜಾಂವ್, 

ಖಾಸ್ಲಿ ವಾಹನ್ ಜಾಂವ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. 'ಬಂಧಾ'ಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ 

ಇತ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲೊ. 

ಹೂಟೆಲ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚೆಂ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ 

1960 ಎಪ್ರಿಲ್ 23 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಷ್ಕರಾಚೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಹೂಟೆಲ್ 

ಕಾಮ್ಸಾರ್ ವಿಟಿ ಸ್ಟೇಶನಾ ಮುಖಾರ್ ಸತ್ಕಾಗ್ರಹ ಕರುಂಕ್ ಜಮೊ ಜಾಲೆ. 

ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸೆಕ್ಟನ್ 144 ಜ್ಯ್ಕಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲೆಂ ತರಿ ತಾಚೆಂ ಗುಮಾನ್ 

ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ತೆ ಬೊಂಬಯ್ಚ್ಕಾ ವಿವಿಧ್ ಕೊನ್ಕಾಂಥಾವ್ನ್ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾಡ್ನ್ 

ಡ'ಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಹೆಂ ಸತ್ಕಾಗ್ರಹ ಬೋಂಬೇ ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನಾಚೊ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ. 
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ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಮುಷ್ಕರ್ 

ಜೋರ್ಜ್ ಖಂಚೆಂಯ್ ಮುಷ್ಕರ್ ಗರ್ಜೆಭಾಯ್್ ಲಾ೦ಬಯ್ನಾತ್ಲ್ಲೊ 

ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ರುಜ್ಜಾತ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ 1989 ವರ್ಸಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ 

ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಹೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಫಕತ್ ದೋನ್ 

ದಿಸಾಂನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಥ'ರಾನ್ ಸಂಪ್ಲ್ಲೆಂ. 1989 ಜುಲಾಯ್ 18 ತಾರಿಕೆರ್ 

ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ 10 ತಾರಿಕೆಚ್ಕಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ. ಹಾಕಾ ಮುಖ್ಯ 

ಕಾರಣ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫುಡಾರಿ ಜೋರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಿ ದೂರ್ದೃಷ್ಟಿ ತಶಂ 

ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಶರದ್ ಪವಾರಾಚೊ ಸಹಕಾರ್. ಮಹಾನಗರ್ಪಾಲಿಕೆನ್ 

ವಸೂಲ್ ಕರ್ದೊ ಸುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಬಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಿಲ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ 

ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಂತ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಹೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. 

ಮಜ್ದೂರ್ ಯೂನಿಯನಾಚ್ಕಾ ಸಾಂದ್ಕಾಂನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಚೆರಿ ಮುಖಾರ್, 

ವಾರ್ಡ್ ದಪ್ತರಾಮುಖಾರ್ ಆನಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯಾಂಮುಖಾರ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ 

ಕೆಲೆಂ. ತರಿ ಕಾಂಯ್ ಹಿಂಸಾಚಾರ್ ಘಡ್ಡೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ಖುದ್ದ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ 

ಕಮಿಶನರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

ತಾರ್ವೊಟ್ಕಾಂಚೊ ಫುಡಾರಿ 

19600 ಜೂನ್ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಯುನಾಯ್ಬೆಡ್ 

ಸೀಫೇರರ್ಸ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಬೊಂಬಯ್ ಹಾಚೊ 1900/61 ವರ್ಸಾಚೊ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೊ. 

ಫರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಜಯ್ಲ್ 
1960 ವರ್ಸಾ ಕೇಂದ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಲ್ಕಾಂಚೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ 

ದೇಶಾಂತ್ ಜ್ಯೋರಾನ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ತಾ೦ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಜೋರ್ಜ್ 

ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಎಕಾ ದಿಸಾ ದಾದರ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಪಾಟ್ಕಾಂ ವಯ್್ ನಿದ್ದೆ 

ಆನಿ ರೈಲ್ ಸಂಚಾರ್ ಆಡಾಂವ್ಚಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪೂಲಿಸಾಂನಿ ನಿಷ್ಟುರಾಯೆನ್ 

ಹಂ ಆಂದೋಳನ್ ಚಿಡ್ಡಿಲೆಂ ಆನಿ ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ಗಿರ್ಗಾಂವ್ 

ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಉಬೊ ಕೆಲೊ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಾನ್ ತಾಕಾ ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್ನಾಂಚಿ 

ಕಠಿಣ್ ಸಜಾಫರ್ಮಾಯ್ಲಿ. ತೆದಾಳಾ ಜೋರ್ಜ್ ಬೊಂಬಯ್ ನಗರ್ಪಾಲಿಕೆಚೊ 

ಕೊರ್ಪೊರೇಟರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೂೊ. ಆರ್ಡರ್ ರೋಡ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ದೋನ್ 

ಮ್ಹಯ್ನಾಂಚಿ ಸಜಾ ಭೊಗ್ಮ್ನಚ್ ಜುಲಾಯ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ತಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲಿ. 

ತಾಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಸೋಶಲಿಸ್, ಪಾಡ್ತಿಚೆ ವಾವ್ರಾಡಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಾಮೆಲಿ 

ವಿಶೇಸ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. 
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ನಗರ್ಪಾಲಿಕಚ್ಕಾ ಸಜೆಂತ್ ಘುಡ್ಭಡ್ 

ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ಉಮರ್ಪಾಡಿ ಮತದಾನ್ ಶೆತಾಂತ್ 

ಸಂಯುಕ್ತ ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಉಮೆದ್ವಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೊಂಬಯ್ 

ನಗರ್ಪಾಲಿಕೆಕ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲೊ. ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ 11 ವರ್ಸಾಂ ಕಾಮಾರ್ 

ಶೆತಾಂತ್ ವಾವುರ್ನ್ ವೊಳ್ಸಾಲ್ಲೊ ಜೋರ್ಜ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ಹೆಂ ಚುನಾವಣ್ 

ರುುಜೊನ್ ಜಿಕ್ಲೊ. ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊರ್ಪೊರೇಟರಾಂನಿ 1961 

ಎಪ್ರಿಲ್ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ನಗರ್ಪಾಲಿಕೆಚ್ಕಾ ವಿಶಾಲ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಬೊಂಬಯ್ಚೊ 
ನವೊ ಮೇಯರ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಮೇಯರಾಚ್ಕಾ ಹುದ್ದಾಕ್ 

ಜೋರ್ಜ್ಯೀ ಏಕ್ ಉಮೇದ್ವಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಸಭಾ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿಚ್ 

ಚಿ೦ತಿನಾತ್ಸಂ ಘಡ್ಲಂ. ಅದ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಸಭಾ ಸುರು ಕರ್ಚೆಂ ಘೋಶಣ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ 

ಕೆಲೆಂ. ತಕ್ಷಣ್ ಜೋರ್ಜ್ ಉಬೊ ರಾವೂನ್ ಆಕ್ಷೇಪ್ ಕಾಡುಂಕ್ಲಾಗ್ಲೊ. 

ನಗರ್ಪಾಲಿಕೆಂತ್ ಸಾಂದ್ಕಾಂನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಚಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಂಯ್ 

ಬಗಾರ್ ಹಿಂದಿ, ಮರಾಟಿ, ಗುಜ್ರಾತಿ ವ ಉರ್ದು ಹ್ಮಾ ಬಾಶಂನಿ ಮಾತ್ರ್ 

ಉಲಯ್ದ್ಹಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಚಿ ವತ್ತಾಯ್ ಜಾಲಿ. ಹಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ ಧೋರಣ್ 

ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯಾಚ್ಕಾ ಸೋಶಲಿಸ್್ ಪಾಡ್ತಿಚೆ೦ ಆನಿ ಜೋರ್ಜ್ 

ತ್ಕಾ ಪಾಡ್ಮಿಚ್ಕಾ ಬೊಂಬಯ್ ಶಾಖ್ಕಾಚೊ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. 

ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚೆಂ ಧೋರಣ್ ನಗರ್ಪಾಲಿಕೆಂತ್ಯೀ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಪುಣ್ 

ಹೆರ್ ಸಾಂದ್ಕಾಂನಿ ಹಾಚೊ ಜ್ಯೋರ್ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಸಾಲಾಭಿತರ್ 

ವಿಶೇಸ್ ಘಡ್ಭಡ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಸಭೆಚ್ಮಾ ಅದ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಸಭಾ ಆನಿ ಚುನಾವಣ್ 

ರದ್ದ್ ಕೆಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಜೋರ್ಜಾಚೆಂ ಮಹಾನಗರ್ಪಾಲಿಕೆಂತ್ ಪಯ್ತೆಂ 

ಪಾದಾರ್ಪಣ್ ವಾದ್ವಿವಾದಾಂತ್ ಅಂತ್ ಜಾಲೆಂ. 

ಚೀನಾ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ 

1959 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಚೀನಾನ್ ಟಿಬೆಟ್ ದೇಶಾವಯ್್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 

ವೆಳಾರ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಬೌದ್ದ ಗುರು ದಲಾಯಿ ಲಾಮಾ ಆನಿ ತಾಚೆ 

ಸಬಾರ್ ಶಿಸ್ ಭಾರತಾಕ್ ಪೋಳ್ನ್್ ಆಯ್ಲೆ. ತ್ಕಾ ವೆಳಾರ್ ಜೋರ್ಜ್ 

ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಮುಂಬಯಿಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಚೈನೀಸ್ ಕೊನ್ಸುಲೆಟಾಚ್ಕಾ ಕಚರಿ 

ಮುಖಾರ್ ಆಪ್ಲ್ವಾ 20,000 ಪಾಟ್ಲಾವ್ಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಪ್ರಚಂಡ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ 

ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಅರ್ಜಿ ಕೊನ್ಸುಲೆಟಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಭಿತರ್ ವ್ಹೆತಾನಾ 

ಚಿನ್ಕಾರಾಂನಿ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. 
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ಜೊರ್ಜಾನ್ ತಿ ಗೆಟರ್ ಚಿಡ್ಕಾಯ್ಲಿ. ಹೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚೀನಾಕ್ ಕೊಡು ಲಾಗ್ಲೆಂ 

ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಏಕ್ ರಾಗಿಷ್ಟ್ ಒಕ್ಕಾಣ್ಕಾಚೆಂ ಪತ್ತ್ ಬರವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ 'ಆನಿ ಏಕ್ 

ಶೆಂಬರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಹೆ೦ ಆಮಿ ವಿಸರ್ದೆನಾಂವ್ ಆನಿ 

ಭೊಗ್ಸುಂಚೆನಾಂವ್.' 

ತಶೆಂಚ್ ಭಾರತಾಚಿ ಲಷ್ಕರಿ ಫೊವ್ಚ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಕಾ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾಕ್ 

ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಜೊರ್ಜಾನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ 

ಗವರ್ನರಾಚ್ಕಾ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಕ್ 20,000 ಲೊಕಾಚೊ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಮೋರ್ಚಾ 

ಕಾಡ್ನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಫ್ರೂವ್ಡ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಮಾಗ್ಗೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ. 

1983 ಆಗೊಸ್ಟ್ 23ವೆರ್ ಜೊರ್ಜಾನ್ 'ಹಿಂದ್ ಮಜ್ದೂರ್ ಕಿಸಾನ್ 

ಪಂಚಾಯತಾ' ಚೊ ಏಕ್ ಮೋರ್ಚಾ ಫಿಲಿಪಿನ್ ರಾಜ್ದೂತ್ ನಿವಾಸಾಮುಖಾರ್ 

ಕಾಡ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಪಿಲಿಪಿನಾಂತ್ಲೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಪುಡಾರಿ 

ಬೆನಿನೊ ಆಕ್ಚಿನೊ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಆಸ್ರೊ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯ್ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿ ಪರ್ತ್ವಾತಾನಾ ವಿಮಾನ್ಡ'ಳಾರ್ಚ್ ತಾಕಾ 

ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ರಾಜಕೀ ಖುನ್ಕೆ ವಿರೋದ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರುಂಕ್ 

ಹೂ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾಡ್ಲ್ಲೊ. ಹ್ಮಾ ಕರ್ನೆಚೆಂ ಖಂಡನ್ ಕರ್ನ್ ಫಿಲಿಪಿನ್ 

ರಾಜ್ದೂತಾಕ್ ಜೊರ್ಜಾನ್ ಏಕ್ ಅರ್ಜಿ ದಿಲಿ. ಜೋರ್ಜ್ ತೆದ್ನಾ 

ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಆನಿ 'ಎಚ್ಎಮ್ಕೆಪಿ'ಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

ಜೋರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ, 
ಉ 

'ಕಸಲೋಯ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಕೊಣಾಯ್ ವಯ್್ಫ್ ಜಾಲೊ ಜಾಲ್ಮಾರೀ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೊ ಆದ್ದೊ ಪ್ರಧಾನ್ 

ಮಂತ್ರಿ ರುುಲ್ಭಿಕಾರ್ ಆಲಿ ಭುಟ್ಟೊಕ್ ಫಾಶೆಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ದಿಲೆಂ 

ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕಾತಚ್ ಹಾ೦ವೆಂ ಆಮ್ಚಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಮತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ 

ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ತೆದಾಳಾ ಕೇಂದ್ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊಂ. 

ತಿ ತಾಂಚಿ ಆಂತರಿಕ್ ಗಜಾಲ್, ಆಮ್ಚಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ 

ಮ್ಹಳೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್. ಎಕಾ ಮಂತ್ರಿಚ್ಶಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸ್ತಾಂ ಖಾಸ್ಗಿ 
ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರೈತ್ ತಂ ಕೆಲೆಂ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಕಾ ಅಧ್ಮಕ್ಷಾಕ್ ಏಕ್ 

ಪತ್ರ್ ಬರಯ್ಲೆಂ ಭುಟ್ಟೊಕ್ ಸೊಡ೦ವ್ಕ್. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಕೈದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಯುರೊಪಾಚ್ಕಾ ತಗಾ೦ ಫುಡಾರ್ಕಾನಿ ಮ್ಹಜೆ ತರ್ಪೆನ್ 

ಬಳಾದಿಕ್ ಡ'ರಾನ್ ಮೆತರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಆಜ್ ಹಾಂವ್ 

ಜೀವಂತ್ ಆಸ್ಕೊನಾ.' 
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ಟಿಕ್ಸಿವಾಲ್ಕಾಂಖಾತಿರ್ ಜೈಲ್ ಭೊಗ್ಗೆಂ 
1903 ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಕಾ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಭಾರತಾಚ್ಕಾ ಸುರಕ್ಷಾ 

ಕಾನುನಾಖಾಲ್ (Defence of India Rules) ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ಆಟ್ 

ಮ್ಹಯ್ನೆ ನಾಗ್ಬುರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಾಂತ್ ದವರ್ದ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ತಾಕಾ ಜಯ್ಲಾಂತ್ 

ಘಾಲುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ ಟೆಕ್ಸಿವಾಲ್ಕಾಂಚೆ ಭಾಡ್ಕಾ ವಿಷಾಂತ್ಲೆ ತಕ್ರಾರ್. 

ಜೆದ್ನಾ ಪೆಟ್ರೊಲಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ವ್ಹಾಡಯ್ದೆಂ ತೆದ್ನಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ 

ಟೆಕ್ಸಿ ಭಾಡೆಂ ವ್ಹಾಡಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಕಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾ 

ಖಾಲ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಟೆಕ್ಸಿ ಯೂನಿಯನಾಕ್ ಫಾವೊತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ದೆಂನಾ. ತಾಣಿ . 

ಆಪ್ಲಂಚ್ ಭಾಡೆಂ ಠರಾಯ್ದೆಂ. ಹಾಕಾ ಸರ್ಕಾರಾಹಥಾವ್ನ್ ಪರ್ವಣ್ಣಿ ಮಳ್ಳಿನಾ 

ಪೃಣ್ ಜೊರ್ಜಾನ್ ಟೆಕ್ಸಿವಾಲ್ಕಾಂಕ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲೊ ಕಿ ತ್ಕಾಚ್ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ 

ತಾಣಿ ತಿ ಭಾಡ್ಮಾದರ್ ಲಾಗು ಕರುಂಕ್. ಅಶೆಂ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಆದೇಶ್ ಉಲ್ಲಂಘನ್ 

ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೂನ್ ಜೊರ್ಜಾಕ್ ವಯ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲಾಬರಿ ಕೈದ್ 

ಕರ್ನ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಘಾಲೊ. 

ಜಯ್ಲಾಂತ್ ತರಿ ಜೋರ್ಜ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂಖಾತಿರ್ ರುುಜ್ಹೂ. ಜಯ್ಲಾಂತ್ 

ತಾಕಾ ಜಾಯ್ತೊ ಭೆಟ್ಟಳ್ ಮಳ್ಪಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಚಿ ವಿಶೇಸ್ ಅಭಿರೂಚ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ವಾಚುಂಕ್ ಬೂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಜಯ್ಲಾಚ್ಕಾ 

ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಹಿ ವಿನಂತಿ ನೆಗಾರ್ ಕೆಲಿ. ಹಿ ರಾಜಾಂವಿ ವಿನಂತಿ ನೆಗಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ 

ವಿರೋಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೊರ್ಜಾನ್ ಕೊಡ್ತಿಚೆಂ ದಾರ್ ಖಟ್ಕಟಾಯ್ಲೆಂ. ಕೊಡ್ತಿನ್ 

ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕೈದಿಂಕ್ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಹಂ ಹಕ್ಕ್ ನೆಗಾರ್ ಕರ್ದೆಂ 

ಕಾಯ್ದಾ, ಭಾಯ್. 

1903 ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ 

ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ. 14 ತಾರಿಕೆರ್ ತೊ ನಾಗ್ಬುರ್ಡಹಾವ್ನ್ ಬೊಂಬಯ್ ವಿ.ಟಿ. 

ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಜೊರ್ಜಾಚೆ ಅಭಿಮಾನಿ, ಮಿತ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲಾವಿ 

ಹಜಾರಾಂಚ್ಕಾ ಸಂಕ್ಕಾನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್ ತಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿಲೊ. 

ತಾಂತುಂ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೋಂಬೇ ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನಾಚೆ, ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ 

ಪಾಡ್ತಿಚೆ ಆನಿ ಹಿಂದ್ ಮಜ್ಞೂರ್ ಸಂಘಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ತಾಣಿ ಜೊರ್ಜಾಕ್ 

ಫುಲಾಂನಿ, ನಾರ್ಕಾಂನಿ, ಗರ್ನಾಳಿಂನಿ ಆನಿ ಸಂಗೀತಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಮಾ 

ಸ್ಟಾಗತಾಚೆ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆ ಸೋಶಲಿಸ್ ಪುಡಾರಿ ಎಸ್.ಎಮ್. ಜೋಶಿ, 

ಮಡು ದಂಡವತೆ ಆನಿ ಇತರ್. 

ಬೊಂಬಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಮಿನಿ ಭಾರತ್ 

ಬೊಂಬಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಏಕ್ ಮಿನಿ ಭಾರತ್ ಆನಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ರಾಜ್ದಾನಿ 

ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಹ್ಯಾ. ಹಾಂಗಾಚ್ಕಾ ಬಳಾಧಿಕ್ ಯೂನಿಯನಾಂಚೆ ಫುಡಾರಿ ಹ್ಯಾ 

ST ಕ, ಟಟ, ಷ 
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ಮಹಾ ನಗರಾಚ್ಕಾ ದಿಸಾಳ್ಕಾ ಜಿಣ್ಮೆಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ 

ದುಬಾವ್ ನಾ. ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಚಳ್ಳಳೆ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜಕೀ ಚಳ್ವಳೆಕ್ ದೆವೊಂಕ್ ಫಕತ್ 

ುಕ್ ಮೆಟ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಜಾಣಾಂತ್. ಜೋರ್ಜ್ಯೀ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ. 

ಬೊಂಬಯ್ಚ್ಛ್ಮಾ ಬಳಾಧಿಕ್ ಯೂನಿಯನಾಂಚಿ ಫುಡ್ಮಾಯ್ ಹಾತಿಂ ಘುತ್ಲ್ಯಾರ್ 

ಬೊಂಬಯ್ ಮಹಾನಗರಾಚಿ ಜಿಣ್ಕೆ ಶಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲಾ ಬರಿ 

ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೂಗ್ಲಾಂ ಆಸ್ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಾಣ ಸಂಘಟಿತ್ 

ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಬೊಂಬಯ್ ಬಂದಾಂ ಮುಖಾಂತರ್ ಹಂ ತಾಣ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರ್ನ್ 

ದಾಕಯ್ಲಾಂ. 

ಯಶಸ್ವಚ್ಕಾ ನಿಸ್ಹಿರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಪುಣ್ ದೃಡತೆನ್ ತಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ವಯ್ರ್ 

ಚಡ್ಲಿಂ. ಸಾತ್ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ಬೊಂಬಯ್ಚೊ ತೊ ಏಕ್ ಬಳಾದಿಕ್ 

ಕಾಮ್ಸಾರ್ ಫುಡಾರಿ ಜಾಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಯಶಸ್ವೆಚ್ಕಾ ಶಿಖರಾಕ್ ತೂ 

ಪಾವೊ ಎ ಮ್ಹುಣ್ಮತ್. ಹ್ಮಾ ಯಶಸ್ವೆಕ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಡಿಂ ಹಾತೆರಾಂ ತಾಣ ತಯಾರ್ 

ಕೆಲಿಂ. ತಿಂ ಮ್ಹಣ್ಣ ತಾಣೆ ಫುೃಡಾರೃಣ್ ಚಲಂವ್ಚಾ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಚಿಂ ಸಮಸ್ಕಾಂ 

ತಪ್ಶಿಲೆನ್ ತೊ ಶಿಕ್ಲೊ. ದೀಸ್ ಆನಿ ರಾತ್ ತೊ ವಾಚ್ತಾಲೊ. ಖಂಚ್ಕಾಯ್ ಎಕಾ 

ಬರ್ಮಾ ಪುಸ್ತಕಾ ವಿಶಿಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತೆ೦ ಪುಸ್ಮ 

ಹಾಡವ್ನ್ ವಾಚ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡಾನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ತಾಣೆ 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಿನ್ಕಾನಾಚಂ ಭಂಡಾರ್ ವ್ಹಾಡಯ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ 

ಭಾಶೆಂತ್ ತೊ ಹುಶಾರ್ ಜಾಲೊ. ಏಕ್ ಬರೊ ಪುಡಾರಿ ಜಾಯ್ದಾಯ್ 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಲೊಕಾಚ್ಕಾ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಸುಢಾಳ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಶಿಕಾಜಾಯ್ 

- ಹಂ ತತ್ವ್ ತೊ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟಾಚಿ 

ರಾಜ್ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ ಮರಾಟಿ ತೊ ಶಿಕ್ಲೊ. ಢೊಡ್ಕಾಚ್ ಮ್ಹಯ್ನಾಂ೦ಭಿತರ್ 

ತಿ ಸುಡಾಳ್ ಉಲಂವ್ಕ್, ವಾಚುಂಕ್ ಆನಿ ಬರಂವ್ಕ್ ತೂ ಪ್ರವೀಣ್ ಜಾಲೊ. 

೦ತುಂ ತೂ ಇತ್ಲೊ ಹುಶಾರ್ ಜಾಲೊ ಕಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚೊ 'ಮಾತ್ಮೆಚೊ 

ತ್' ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ವೊಲಾವ್ಕತಂ. ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ 

ಸ್ತಾನಾ ತಾಣ ಲೊರಿ ಚಾಲಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಕ್ಲೀನರಾಂಕ್ ಸಂಘುಟಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ತೆ 

ಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾಚೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಹಿಂದಿಚ್ 

ಲಯ್ದ್ಹಾಯ್ ಪಡ್ಬಾಲಿ. ಅಶಂ, ವಗಿಂಚ್ ತೂ ಹಿಂದಿಂತ್ಯೀ ಪ್ರವೀಣ್ 

ಲೊ. ಕನ್ನಡ ಆನಿ ತುಳು ತೊ ಗಾಂವಾಂತ್ ಶಿಕ್ಲ್ಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಾಚಿ 

ನಾಯ್ ಬಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ಹಾಸ್ಲ್ಲಿ. ಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಖಂಚ್ಕಾಯ್ ಎಕಾ ಭಾಶೆಂತ್ 

ರಾಂಚಿಂ ವೊರಾಂ ತೊ ಉಲಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ಕೊವ್ಯಾಂಕ್ ತೊ 

ಸಡ್ಕೆ ಭಿತರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ಧರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಲೊ. ಅಂಕೆ ಸಂಕೆ ತಾಚ್ಕಾ 

ಬೆಚ್ಕಾ ಪೊಂತಾರ್ ಆಸ್ಲಾಲೆ. ತಾಚಿಂ ಭಾಷಣಾಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣೇಂಯ್ 

೦ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂನಾ ಕಿ ಜೊರ್ಜಾಚೆಂ ಭಾಷಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಪುಣ್ ಉಬ್ದಾಲೊಂ 
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ಮ್ಹಣ್. ತಶಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಭಾಷಣ್ ಶಾಡಿ. 

ಹ್ಮಾ ಮಹಾನಗರಾಚ್ಕಾ ಸಾದ್ಕಾ ಕಾವಸ್ಸಾರಾಂಚಿಂ ರಗೊಡಿಂ ಬಳ್ಕಂತ್ 

ಸಂಘಟನಾಂ ತಾಣೆ ಘುಡ್ಲಿಂ. 'ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್', 'ಬೆಸ್ಟ್ 
ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್', 'ಬೊಂಬೇ ಟೆಕ್ಸಿಮೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್', 'ಬೋಂಬೇ 

ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನ್', 'ಬೋಂಬೇ ಹೊಕರ್ಸ್ (ಫೆರಿವಾಲೆ) ಯೂನಿಯನ್' 

ಇತ್ಯಾದಿ. ಹ್ಮಾ ಸರ್ವ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚೆಂ ಜಿಣ್ಕೆ ಮಟ್ಟ್ ವಯ್ಫ್ ಹಾಡ್ಜ್ವಾಂತ್ 

ತಾಚೊ ಪಾತ್, ಮಹತ್ವಾಚೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

ಜೋರ್ಜ್ ಪಾಟ್ಯಾಂಚೆರ್ ನಿದ್ದೊ! 

ವರ್ಸ್ ತಂ 1900, ಜುಲಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ಸ್ಯಾಚಿ 13 ತಾರಿಕ್. ದೀಸ್ 

ಬುದ್ವಾರ್. ವೊರಾಂ ಸಾಂಜೆಚಿಂ ಪಾಂಚ್ ಜಾತಿತ್. ದಾದರ್ ಪಶ್ಚಿಮ್ ರೇಲ್ವೆ 

ಸ್ಪೇಶನಾಂತ್ ಆತುರಿತ್ ಲೊಕಾಚೊ ಜಮೊ ಬರ್ತಾ. ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಘಡಿತ್ 

ಡ'೦ಯ್ಸರ್ ಘಡ್ಡೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹುಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ನ್ ತೆ ಥಂಯ್ಸರ್ ಜಮೊ 

ಜಾಲ್ಕಾತ್. ವಿಶೇಸ್ ಸಂಕ್ಕಾನ್ ಪೂಲಿಸ್ಯಿ ಡಥೌ೦ಂಯ್ ಭರತ್. ತಾಂಚ್ಮಾ 

ಮಾತ್ಕಾಕ್ ಹಲ್ಮೆಟ್ ಆನಿ ಹಾತಾಂತ್ ಲಾಠಿ ಆಸಾ. ತಾಂಚ್ಕಾ ತೊಂಡಾರ್ 

ತನಾವ್ ದಿಸಾ. ಜೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡೊಂಕ್ ಲೋಕ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ 

ಆಸಾತ್ ತೆಂ ಮುಳಾರ್ಚ್ ಕಿಮ್ಮುಂಕ್ ತೆ ಆಯ್ತೆ ಜಾಲ್ಮಾತ್. 

ಕಸಲೆಂ ಘಡಿತ್ ತೆಂ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ದಾದರ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ 

ಅಯಸ್ಕಾಂತಾ ಬರಿ ವೊಡ್ಲ್ಲೆಂ? ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ ಘೋಶಣ್ ಕಾಮ್ಗ್ಲಾರ್ 

ಪುಡಾರಿ ಜೋರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕೆಲ್ದೆಂ ಕಿ. ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಕಾ 

ಕಾಮಲ್ಕಾಂಚ್ಕಾ ಮುಷ್ಕರಾಕ್ ಆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ "ರೇಲ್ ರೋಕೋ"' ಆಂದೋಳನ್ 

ಆಪುಣ್ ದಾದರ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಕರ್ಮಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಹಾಂತುಂ ಕೇಂದ್ರ್ 

ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ತಶೆಂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಪಂಡಾಹ್ಟಾನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

ತಾಪ್ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಕ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಹಂ 'ರೇಲ್ ರೋಕೋ" ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ 

ಸೊಡುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಖಡಕ್ಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಜೊರ್ಜಾಚಿ 

'ದಿಲ್ಲೆಂ ಉತಾರ್ ಪಾಳಿ ಸವಯ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಹಂ ಏಕ್ ತಕ್ಷೆ 

ಫಡಾಫಡಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದಾದರ್ ಸ್ಟೇಶನ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 

ಪೊಲಿಸಾಂಚಿ ತಕ್ಷೆ ಫಡಾಫಡ್ ಸಮ್ಹಾತೆಲಿ. ಪಶ್ಚಿಮ್ ರೇಲೈಚೆ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಪಾಟೆ, 

ಮಧ್ ರೇಲ್ವ್ಚೆ ಕಿತ್ತೆಶೆ ಪಾಟೆ, ತಾಚ್ಕೆ ವಯ್ಫ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಆನಿ ಲಾಂಬ್ 

ಪಯ್ಲಾಚೆ ಹಜಾರೊಂ ಪಯ್ಣಾರಿ. ಹಾಂಚ್ಕೆ ಮಧೆಂ ಜೋರ್ಜ್ ಖಂಯ್ ಠಾವ್ನ್ 

ಕಸೊ ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಳೊಂಕ್ ಸಾಧ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. 
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ಹ ಅನಿಶ್ಚಿತತಾ ಚಡ್ ವೇಳ್ ತಾಂಕಾಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಪಡ್ಡಿನಾ. ಪಶ್ಚಿಮ್ 
ರೇಲೈರ್ ಬೊರಿವ್ಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಚರ್ಚ್ಗೇಟ್ ವ್ಹೆಚ್ಕಾ ಟ್ರೈನಿರ್ ಜೋರ್ಜ್ ಆನಿ 

ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ದಾದರ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಚ್. ಟ್ರೈನ್ ರಾವ್ಲ್ಲಿಚ್ ದೊಳೆ 

ಧಾಂಪುನ್ ಉಗ್ತೆ ಕರೈ ಭಿತರ್ ತೊ ಪ್ಲೆಟ್ಫೊರ್ಮಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟ್ಕಾಂಚರ್ 

ಉಡ್ಲೊ ಆನಿ ಟ್ರೈನಿಚ್ಕಾ ಜೊಡ್ಕಾಚ್ ಫುಟಿ ಮುಖಾರ್ ಉದಾರೊಚ್ ನಿದ್ದ್ಲೊ. 

ಅಶೆಂ ಜೊರ್ಜಾನ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆಂ 'ರೇಲ್ ರೋಕೋ' ತಿತ್ತುನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 

ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. | 

ಆಪ್ಲಾ, ದೊಳ್ಳಾಂ ಮುಖಾರ್ಚ್ ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಖುಬಾಳ್ಲ್ಲೆ 

ಪೊಲಿಸ್ ಆತಾಂ ತುರ್ತಾನ್ ಕಾಮಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೆ. ಪಾಟ್ಕಾರ್ ಉಡೊನ್ ತಾಣಿ 

ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಜೊರ್ಜಾಕ್ ವಯ್ಫ್ ಉಕಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಕಠಿಣ್ ವಿರೋದ್ 

ಕೆಲೊ, ಉಡ್ಡಾಲೊ. ಪುಣ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಂಕ್ಕಾನ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತಾಕಾ 

ಉಕಲ್ನ್ ಪ್ಹಟ್ಪೊರ್ಮಾರ್ ಉಡಯ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಮಾ ಚೂವ್ಲಾಂ 

ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂಕ್ ಕೈದ್ ಕೆಲೆ. ಹಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ದೋನ್ ವೊರಾಂ 

ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೋಕ್ ಔ%'ಂಯ್ಸರ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಜೊರ್ಜಾಚೆರ್ 

ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಜುಲುಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಉದ್ರಿಕ್್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಹೂಡ್ಕಾಂನಿ 

ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ಫಾತರ್ ಮಾರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ ಅನಿ ನಾರ 

ಉಚಾರ್ಲೆ. 

ಲೊಕಾಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಚಡ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ. 

ಜೋರ್ಜ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಕೈದ್ ಕೆಲ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ 

ಪಾವ್ಟಿ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಲಾಟಿ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೊ. ಹ್ಮಾ ಘಡ್ಭಡೆಂತ್ 

ಟ್ರೈನ್ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಉರ್ಲಿ. 

'ರೇಲ್ ರೋಕೋ' - ದುಸ್ರೊ ಪ್ರಯೋಗ್ 

ಅಸಲೆಂಚ್ ಆನ್ಕೇಕ್ 'ರೇಲ್ ರೋಕೋ' ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಸುಮಾರ್ 26 

ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಣ 1986 ಫೆಬ್ರೆರ್ 27 ತಾರಿಕೆರ್ ತ್ಕಾಚ್ ದಾದರ್ 

ರೇಲೈ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹಾ೦ತುಂಯೀ ತೂಚ್ ಸಾಹಸೀ ಪುಡಾರಿ ಜೋರ್ಜ್ 

ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಹ್ಮಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ಯೀ ತೊಚ್ ರೋಮಾಂಚಕ್, 

ತನಾವ್ಪೂರ್ಣ್ ನಾಟಕ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪಾರ್ ಜನ್ಸಂಕ್ಕಾ ಮುಖಾರ್ 

ಚಲ್ಲೊ. 

ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಕಾ ಲೊಕಾವಿರೋಧ್ ಧೋರಣಾಂ೦ಚೆಂ, ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ 

ಮೊಲಾಂ ವಾಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ವಿರೋಧಿ ಪಾಡ್ತಿಂನಿ ಯೆವ್ದಿಲ್ಲ್ವಾ 'ಭಾರತ್ 

ಬಂಧ್" ಪ್ರತಿಭಟನೆಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಜಾವ್ನ್ ಬೊಂಬಂಯ್ ನರ್ದುಲ್ಲಾ ಟೆಂಕ್ 
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ಮಯ್ಲಾನಾಚೆರ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 26 ತಾರಿಕೆರ್ ಜಮ್ಲ್ಲಾ, ಬೃಹತ್ ರ್ಮಾಲಿಕ್ 
ಜೋರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಡೊ. ದತ್ತಾ ಸಾಮಂತಾನ್ 'ರೇಲ್ ರೋಕೋ' 

ಉಲೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಜೋರ್ಜಾನ್ ಆಪುಣ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆ ಪಾಟ್ಲಾವಿ ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ 
ಸಕಾಳಿಂ 11 ವೊರಾರ್ ದಾದರ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಪಾಟ್ಕಾಂ ವಯ್ರ್ ನಿದ್ಕೆಲ್ಮಾಂವ್ 
ಮ್ಹಣ್ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವೆಳಾರ್ ತಾಚ್ಮಾ ಸಾಹಸಿ ಕರ್ತುವಾಂಚಿ 
ಬರಿ ಜಾಣಿವ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಹೈ ಪಾವ್ಚಿ ಕಾಂಯ್ ರಿಸ್ಕ್ ಘೆತ್ಹಿನಾ. 

ವಿಶೇಸ್ ಸ೦ಕ್ಕಾನ್ ಲಾಠಿದಾರಿ ಪೊಲಿಸ್ ಫೊವ್ಚ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಜಮ್ಹಿ. ಎಕಾ 

ಕುಶಿನ್ ಪತ್ರ್ಕಾರಾಂಚೊ ಆನಿ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರಾಂಚೊ ಜಮೊ ಆನೈಕಾ ಕುಶಿನ್ 
ಆತುರಿತ್ ಪ್ರೇಕ್ಸಕಾಂಚೊ ಜಮೊ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಕಾ ತೊಂಡಾರ್ ತಿಚ್ ಆತುರಾಯ್, 

ತೊಚ್ ತನಾವ್. ಜೋರ್ಜ್ ಕೆದಾಳಾ ಯೆತಲೊ? | 

ವೊರಾಂ ಇಕ್ರಾ ಜಾಲಿಂ, ಸವಾ ಇಕ್ರಾ ಜಾಲಿಂ, ಸಾಡೆ ಇಕ್ರಾ ಜಾಲಿಂ. 

ಜೋರ್ಜ್ ಕಸೊ ಯೆತಲೊ? ಪರ್ಶಾಂವ್ ಕಾಡ್ನ್ ಯೆತಲೊ ವ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ 

ಲಿಪೊನ್ ರಾವೊನ್ ಎಕಾಚ್ಚಾರಾ ದಿಶ್ಚಿಕ್ ಪಡ್ಬಲೊ? ಗೊಮ್ಬಿ ಲಾಂಬ್ ಕಾಡ್ನ್ 

ತಿಳ್ಹ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ನಿರಾಸ್ ಜಾಲೆಂ. ಜೊರ್ಜಾನ್ ಫಸಯ್ಲೆಂ 

ಮ್ಹಣಾಲೆ ಹೂಡೆ. ತಾಕಾ ಧೈರ್ ನಾ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ. ಪುಣ್ 

ತಾಕಾ ಖರ್ಮಾನ್ ವಳ್ಳೊಂಚ್ಮಾಂನಿ ಧೈರ್ ಸಾಂಡ್ಲೆಂನಾ. 

ಅಬ್ಬೆ, ವಿಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಲ್ಲಿ ಬೋಂಬೇ- ಗೋರಖ್ಪುರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ 

ಟ್ರೈನ್ 11.40 ವೊರಾಂಚೆರ್ ದಾದರ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ 

ಉಗ್ತೆ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಇಂಜಿನಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಬಾಂತ್ ಬಸ್ಲ್ಲೊ ಜೋರ್ಜ್ 

ಆನಿ ತಾಚೆ ಸುಮಾರ್ ೨50 ಜಣ್ ಪಾಟ್ಲಾವಿ ನಾರೆ ಘಾಲಿತ್್ ಸಕಯ್ಲ್ ಉಡ್ಲ ಆನಿ 

ಪಾಟ್ಕಾಂಚೆರ್ ನಿದ್ದೆ. ಪೊಲಿಸ್ ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ಕಾಲುಬುಲೆ ಜಾಲೆ ಪುಣ್ 

ತಕ್ಷಣ್ ಕಾಮಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೆ. ಚಳ್ಮಳೆಗಾರಾನಿಂ ಕಠಿಣ್ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲೊ ತರಿ 

ತಾಂಕಾಂ ಎಕೆಕ್ಸ್ಯಾಕ್ಚ್ ನಿಷ್ಟುರಾಯೆನ್ ಉಕಲ್ನ್ ಪ್ಲೆಟ್ಫೂರ್ಮಾರ್ ಉಡಯ್ಲೆ. 

ಜೊರ್ಜಾಚೆಂ ಶರ್ಟ್ ಪಿಂದ್ಲಂ. ತಾಚ್ಕಾ ಕಲ್ಬ್ಸಾಂವಾಚ್ಕಾ ಬೆಲ್ಬಾಕ್ ಧರ್ನ್ 

ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಉಕಲ್ಲೊ. ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ್ಯೀ ಚಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಚಡ್ 

ಮಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಹಿಂದ್ ಮಜ್ದೂರ್ ಕಿಸಾನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾಂದ್ಮಾಂನಿ 

ತಾಕಾ ವೆಡೊ ಘಾಲ್ಡ್ ರಕ್ಷಣ್ ದಿಲೆಂ. ಗೋರಖ್ಪುರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಉಣ್ಮಾನ್ 

ಉಣೆ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ ತರಿ ಸ್ಪೇಶನಾಂತ್ ರಾವಾಜಾಯ್ ಪಡ್ಲಿ. 

ಮಧ್ಯ್ ರೇಲೈರ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ 'ರೇಲ್ ರೋಕೋ' ಪಶ್ಚಿಮ್ ರೇಲೈಚ್ಶ್ಕಾ 

ಏಕ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೆಚ್ಫೊರ್ವಾಚೆರ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸ್ವ- 

ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕೊನ್ಶ್ಕಾಕ್ ಲೊಟ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮೆಳ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಳ್ಲ್ಲ್ವಾಂಕ್ ಲಾಠಿಂನಿ 

ಮಾರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಜೊರ್ಜಾ ಭಂವ್ತಿಂ ತಾಚ್ಕಾ ಸಮರ್ಥ್ಕಾಂಚೆಂ ಕೊಟೆಂಚ್ 
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ಜೋರ್ಜ್ ಆನಿ ಕುಟಾಮ್ (1965) 

» ಜೊನ್ ಜೊಸ್ ನ್: ಆಲಿಸ್ ಮಾರ್ಥಾ, ಜೋರ್ಜ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ 
ಎಲೋಸಿಯಸ್, ಲೋರೆನ್ಸ್, ರಿಚರ್ಡ್ ನ್: ಮೈಕಲ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 



ಲೈಲಾ ಕಬೀರ್ (1971) 

24 ವರ್ಸಾಂಚೊ ತರ್ನಾಟೊ ಜೋರ್ಜ್ (1954) 



ಪಾಳ್ಗ್ಯಾಂತ್ ದವರ್ನೊ ಸಂಭ್ರಮ್ (1974) 

ಜೋರ್ಜ್, ಲೈಲಾ ಆನಿ ಸುಶಾಂತೊ ಎಕಾ ಸಂತೊಸಾಚ್ಮೆ ಘಡ್ಕೆ 
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1% 
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ಕರ್ಕಾಂ (1999) ತಮಿ ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾಮ್ 



ಏಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ಉಗ್ತಾಯ್ತಾನಾ (1999 
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ಬಸ್ಸ್ಯಾಂತ್: ಆಲಿಸ್ ಮಾರ್ಥಾ ಆನಿ ಜೊನ್ ಜೊಸ್ ಉಬೆ ಆಸಾತ್. ಜೋರ್ಜ್, ಲೋರೆನ್ಸ್, ಮೈಕಲ್, ಪಾವ್ಲ್, ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಆನಿ ರಿಚರ್ಡ್ 
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ಬೆಂಗ್ಳುರ್ದೆಂ ಘರ್ (1999) 

Veen ny: Ry &: ಹಿ 
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ಇಂಕಣ್ ರೇಲ್ಪೆಂತ್ಲೊ ಅತೀ ಉಬಾರ್ (64 ಮೀಟರ್) ಸಾಂಕೊವ್ (1998) 
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ಚಾವ್ನಾ ನಿಶ್ನ 



ಶಾದಳಾಚೆ ಬುನ್ಯಾದಿ ಖಾಂಬೆ (1989) 

ತ 

ವ್ಯಾ ಥಾವ್ಟ್:' ದೇವಿಲಾಲ್, ಎಸ್.ಆರ್.ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ವಿ.ಪಿ.ಸಿಂಗ್ ಆನಿ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 

ಟ್ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್! (1991) 

ನ 
NN
N 

NNN
 

ರ್ಜಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸಿತಾತ್ ರಬಿರಾಯ್ ಆನಿ ವಿ.ಪಿ.ಸಿಂಗ್ 
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INAUGURATION OF 

ಮಂಗ್ಗುರ್-ಉಡ್ಡಿ ಕೊಂಕಣ್ ರೇಲ್ವೆ ಕಾಮ್ ಉಗ್ತಾಯ್ದಾನಾ (1990) 

ಕಿತ್ಲೊ ತ್ಕಾಗ್ ಆಮಿ ಕೆಲೊ. ಪುಣ್ ಜಾಲೆಂ ಕಿತೆಂ? 



ಏಕ್ ಸಾಹಸಿ ಜೀಣ್ 81 

ಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 
ಲಿಸಾಂನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಚಳ್ಳಳೆಕಾರಾಂಕ್ ಎಕಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ದಾದರ್ ಪೊಲಿಸ್ 

ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ವ್ಹೆಲೆ. | 

ಬಸ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪತ್ತ್ಕಾರಾಕಡೆ ಜೋರ್ಜ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ '1900 

ವರ್ಸಾ ಹಾಂವೆಂ ಅರ್ಥೆಂ ವೊರ್ ಟ್ರೈನಿ ಆಡಾಯಿಲ್ಲೊ ಪುಣ್ ಹೈ ಪಾವ್ಟಿ 

ಫಕತ್ 10 ಮಿನುಟಾಂ ಮಾತ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊಂ.' 

ಬೋಂಬೇ ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನಾಚೊ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ 

ಜೋರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವಾಖಾಲ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ 

ಯೂನಿಯನಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಬೋಂಬೇ ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನಾಕ್ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ 

ಸ್ಥಾನ್ ಆಸಾ. ಹಂ ಯೂನಿಯನ್ ಸಕ್ನಾಂಚೆಂ, ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ 

ಮಟ್ಟಾಚ್ಕಾ ಕಾಮ್ಗ್ಲಾರಾಂಚೆಂ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಉದ್ಯಮಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ 

ಯೂನಿಯನಾಚಂ ರಕ್ಬಣ್ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಜಾರೊಂ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಹಂ 

ಯೂನಿಯನ್ ಏಕ್ ಆಶ್ರಾಚಿ ಸತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಹಾಕಾ 'ಲಾಲ್ಬಾವ್ಚ್ಟಾ 

ಯೂನಿಯನ್" ಮ್ಹಣೊನ್೦ಚ್ ನಾಂವ್ ಪಡ್ಡಾಂ. ಬೊಂಬಂಯ್ಕ್ ಹಾಂಚೆ 

ಮೋರ್ಚಾ ಸದಾಂಚೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಹಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಯೂನಿಯನ್. 

ಸಾಂದ್ಕಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ವ್ಹಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಸಂಘಟನ್ ಶೆತಾಂತ್ 
ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆ೦. ಬೋಂಬೇ ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನ್ 

19೨9 ವರ್ಸಾ ಜೋರ್ಜಾನ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ "ಹಿಂದ್ 

ಮಜ್ದೂರ್ ಕಿಸಾನ್ ಪಂಚಾಯತ್' ಹ್ಮಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಯೂನಿಯನಾಂತ್ 

ಸಂಯೋಜಿತ್ ಜಾಲೆಂ. : 

ಬೋಂಬೇ ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನಾಚೊ ರುಪ್ಕೋತ್ಸವ್ 1984 ಮಾರ್ಚ್ 

೨.1 ತಾರಿಕೆರ್ ಪರೆಲ್ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಕ್ರೀಡಾ ಭವನಾಂತ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜ್ಮಾನ್ 

ಚಲ್ಲೊ. ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹ್ಯಾ ಸಮಾರಂಭಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

ಚೀಫ್ ಲೇಬರ್ ಕಮಿಶನರ್ ಪಿ.ಜೆ.ಓವಿಡ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ 

ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಮಜ್ದೂರ್ ಯೂನಿಯನಾಚೊೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶರದ್ 

ರಾವ್, ಸೋಮ್ನಾಡ್್ ದುಬೆ, ಮೃಣಾಲ್ ಗೋರೆ, ರಣ್ಣಿತ್ ಬಾನು, ಚಂಪಾ 

ಲಿಮಯೆ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮೋರೆ ಆನಿ ಹರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಕಾಮ್ಸಾರ್ ಸಂಘಟನಾಂತ್ಲೆ 

ಫುಡಾರಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಬೋಂಬೇ ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನಾಚೆ 6,000 

ಸಾಂದೆ ಹ್ಮಾ ಉತ್ಸವಾಂತ್ ಬಾಗಿದಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. 

U 
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ದಾವಿದ್ ಆನಿ ಗೂಲಿಯಾಡ್್ 

ಬೈಬಲಾಂತ್ಲಿ ಕಡಾ 

ಪರ್ನ್ಮಾ ಸೂಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಾ ಕಿ ಜೆದ್ದಾ ಫಿಲಿಸ್ತಿನ್ ಸೈನ್ 

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೆರ್ ರಖುಜ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ದೆಂ ತೆದ್ದಾಂ ತಾಂಚ್ಮಾ 

ಸೈನಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಶಿಪಾಯ್, ಹೆರಾಂ ಸಕ್ಟಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಉಬಾರ್, 

ಧ'ಡಂಗ್, ತಳ್ಳ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೊ, ನಿಷ್ಟುರ್ ಮನಾಚೊ ಆನಿ ಕ್ರೂರ್ ಕಾಳ್ತಾಚೊ. : 

ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ರಬುಜ್ ಮಾಂಡ್ದಂ ಸೊಡ್ಕಾಂ, ತಾಕಾ ಪಳೆತಾನಾಂಚ್ ಸಾಧಾರಣ್ 

ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಕೂಡ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲಿ. ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ಗೊಲಿಯಾಡ್. ತೊ ಮುಖಾರ್ 

ಯೇವ್ನ್ ಹರ್ದೆಂ ಬಡವ್ನ್ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಪಂಡ್ ಮಾರ್ನ್ ರುಜಾಕ್ 

ಆಪಯ್ತಾನಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೆ ಶೂರ್ವೀರ್ ಶಿಪಾಯ್ ಸಗ್ಳ ಭಿಯಾನ್ ತಾಟ್ಲೆಲೆ. 

ಸಾವ್ಲ್ ರಾಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ವಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚಿ ಲಜ್ ದಿಸ್ಲಿ. ತೊ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. 

ಹ್ಮಾ ಹಂಕಾರಿ ಗೊಲಿಯಾಡಾಕ್ ಮುಖಾರ್ ರಾಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್ 

ಕೊಣ್ಯೀ ನಾ? ತ್ಕಾ ಅಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾರ್ ಆಯ್ಲೊ ಮುಖಾರ್ ದಾವಿದ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ 

ಭುರ್ಗೊ. ನಾತ್ಲಿ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ತಾಲ್ವಾರ್, ನಾತ್ಚಿ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಭಾಲಿ. ತಾಚೆಲಾಗಿಂ 

ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಗೊಪಿಣ್ ಅನಿ ಪಾಂಚ್ ತೆಲೆ ಫಾತರ್. ಪುಣ್ ತಾಚೆ 

ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಅಪಾರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದೆವಾಚೆರ್. ಗೊಲಿಯಾಡಾಕ್ ಫಕತ್ 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವತಾ ಶಾಡು'ಚೆರ್ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಶಿವಾಯ್ ದೆವಾಚೆರ್ ನ್ಹಂಯ್. 

ದಾವಿದಾನ್ ಎಕಾಚ್ ಫಾತ್ರಾನ್ ಗೊಲಿಯಾಡಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಪುಣ್ 

ಲೊಕಾಕ್ ಹೆಂ ಪಾತ್ಮೆಂವ್ಮ್ ನಜೊ ತಸಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ 
ಎಕ್ ಅಸ್ಕತ್ ಮನಿಸ್ ವ ಸಕತ್ ಬಳಾದಿಕ್ ಶಕ್ತಿಚೆರ್ ಜಿಕ್ಲೊ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತಾಕಾ 

ದಾವಿದ್ ಆನಿ ಗೊಲಿಯಾಡಾಕ್ ಸರಿ ಕರ್ತಾತ್. 

 ಹಾಟಿಲ್ ಗೂಲಿಯಾಡ್್ 

ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ 19671 ವರ್ಸಾ ಬೊಂಬಂಯ್ಕ್ ಚಲ್ಲ್ಲೆಂ 

ಪಾರ್ಲಿಮೆ೦ಟ್ ಚುನಾವಣ್. ದಕ್ಷಿಣ್ ಬೊಂಬಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ 

ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಕೆ. (ಸಾದೋಬಾ) ಪಾಟಿಲ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲ್ಲೊ. ತ್ಕಾ 

ತೆಂಪಾರ್ ಪಾಟಿಲ್ ಕಿತ್ಲೂ ಬಳಾಧಿಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಂದಾಜ್ ಮೆಳಾಜಾಯ್ 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತಾಣ ಎಕಾ ಪತ್ರಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾ೦ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ 

ಪಳೆಲ್ಕಾರ್ ಸಮ್ಹಾತಾ. ಚುನಾವಣ್ ಘೋಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಳಾರ್ ಎಕಾ 
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ನೈಕಾರಾನ್ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ 'ತುಕಾ 64 ಡೊಲ್ಲರ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ತಾಂ. 

ಕಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಇಚ್ಛಾ ಆಸಾ?' ಪಾಟಿಲಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ, 

ಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಇಚ್ಛಾ ಕೊಣಾಕ್ ಆಸಾನಾ? ಹೆರಾಂ ಕೊಣಾಯ್ 
ಸ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಉಣಿ ನಾ.' | 

''ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಚುನಾವಣ್ ರುುಜೊಂಕ್ ಪಯ್ಕೆ ಖಂಯ್ ಡಾವ್ನ್ 
ತಾತ್?' ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಮಾಕ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, 'ವ್ಹಡ್ ಉದ್ಮಮಿಂಡಾವ್ನ್ 

೦ವ್ ಏಕ್ ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಜಮೊ ಕರ್ಕಲೊಂ.' ಅಶೆಂ ತಾಣೆ ಧಯ್ರಾನ್ 

0ಗೂಂಕ್ ಫಾವೊತೆಂ ಕಾರಾಣ್ಯೀ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ 20 

ರ್ಕಾಂಡಾವ್ನ್ ಆಡಳಿತ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ತೊ ಏಕ್ 

ಸಾಧಿಕ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ಕ್ ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ 

ುಡಿಕೇಟ್' ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲ್ವಾ ಪಾಂಚ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚ್ಕಾ ಮುಟಿಂತ್ 

ಸಲ್ಲಿ. ಪಾಡ್ತಿಕ್ ದುಡು ಜಮೊ ಕರ್ದೆಂ ಧರ್ಲಲೆಂ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಕೊಣಾಕ್ 

೦ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿರ್ಣಯ್ ಕರ್ನೆಂ ಸೈತ್ ತಾಂಚ್ಮಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಹೆ 

0ಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ, ಸಿ.ಬಿ. ಗುಪ್ತಾ, ಯು.ಎಸ್. 

ಲ್ಕ, ಅತುಲ್ಕ ಘೋಶ್ ಆನಿ ಎಸ್.ಕೆ. ಪಾಟಿಲ್. ಹೆ ಇತ್ತೆ ಬಳ್ಳಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆ 

ೊಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹಾಂಚ್ಕಾ ಹಾತಾಂತ್ತೆಂ ಏಕ್ ಬೊ೦ಬೆಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ 

ನೀಕ್ ಉಲಯ್ತಾಲೆ. 

ಪಾಟಿಲಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಮಾರ್, ತೊ ನ್ಹಂಯ್ಸ್ ಕೊಂಗ್ರಸಾಚೊ 

ದಾ ಬಗಾರ್ ಬೊಂಬಂಯ್ಡ್ ಸೈತ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾ೦ ಡಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ 

ರೋಡ್ ರಾಜ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. 1900 ಆಗೊಸ್ಕ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ರತ್ನಗಿರಿ 

ರ್ಮಾಲ್ಲೊ ಪಾಟಿಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 35 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ .ಮುಂಬಯ್ 

ಹಾನಗರ್ಪಾಲಿಕೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಮುಖ್ಲಿಂ 18 ವರ್ಸಾಂ 

ುದೊ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲೊ (1935/52). ಮುಂಬಯ್ ಪ್ರದೇಶ್ 

'0ಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿಚೊ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ 18 ವರ್ಸಾ೦ ಆಸ್ಲ್ಲೊ 

929/46). ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಬೊಂಬಯ್ ಪ್ರಾಂತಾಚೊ ಎಂ.ಎಲ್.ಎ. 
ತಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆನಿ ಗುಜರಾತ್ ಪ್ರಾಂತಾಕ್ ತವಳ್ ಬೊಂಬಯ್ 
ತ್ ಮ್ಹಣ್ಬಾಲೆ.) ಇಕ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಬೊಂಬಯ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ 
೨ಟಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, (1946/56). ಪಾಟಾಪಾಟ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ 

ೊ೦ಬಯ್ಚೊ ಮೇಯರ್ (1949/52). ಹೆಂಯ್ ಬೊಂಬಯ್ಚ್ಕಾ 

ತ್ರೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ. ಭಾರತಾಚ್ಕಾ ಸಂವಿಧಾನ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಾಂದೊ 

947/50), 17 ವರ್ಸಾಂ ಲೋಕ್ಸಭೆಚೊ (ಪಾರ್ಲಿಮುಂಟಾಚೊ) 

ದೂ (1952/67 ಆನಿ 1969/1710). ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ ಕೇಂದ್ ಮಂತ್ರಿ. 
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84 ವ ೨ರ ರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ 
ಮುಂಬಂಯ್ಕ್ ಲೋಕ್ಸಭೆಕ್ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ ಚುನಾವಣೆಕ್ ರಾವೊನ್ ಜಿಕ್ಲ್ಲೊ 

ಫುಡಾರಿ. ತಾಚೆ ವಿಷಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಮತಿಂತ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಕಿ 

ಚುನಾವಣಂತ್ ತಾಕಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಸಲ್ವಯಿಲ್ಲೆ ಬರಿನಾ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ 

ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚ್ಕಾ ನಾಂವಾನ್ ಏಕ್ ದಿವ್ಕಾಖಾಂಬೊ ಉಬೊ ರಾವ್ಹಾಾರೀ ಲೋಕ್ 

ತಾಕಾ ದೂಳೆ ಥಾಂಪುನ್ ವೋಟ್ ದಿತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಣ ತಸಲೊ ಕಾಳ್ ತೊ. ಅಶೆಂ 

ಆಸ್ತಾಂ ಪಾಟಿಲ್ ಕಾಂಯ್ ಖರಸ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಜಿಕ್ಕಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾನ್ 

ಚಿಂತ್ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್ ಕಿತೆಂ? ಜೊರ್ಜಾಚೆಂ ಡಿಪೂೊಜಿಟ್ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳಾತ್ 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತೆಂಚ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲಂ ಸಾಧನ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಲೆಯೀ ಆಸಾತ್. 

1967 ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮ್ಹಯ್ನೊ ತೊ. ಲೋಕ್ಸಭೆಚ್ಶಾ ಚುನಾವಣೆಚಿ ತಾರಿಕ್ 
ಘೋಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಬೊಂಬಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ಎಸ್.ಕೆ. ಪಾಟಿಲಾಚೆಂ 

ನಾಂವ್ಯೀ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೊ ಉಮೇದ್ವಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೂ 

ಪ್ರಮುಖ್ವಿರೋದಧಿ ಕೋಣ್ಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕುತೂಹಲ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ 

ಲೊಕಾಚ್ಕಾ ಮತಿಂತ್ ಉಬ್ಬಾಲೆಂ. ಕೋಣ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲಾರೀ ತೊ ಏಕ್ ಬಲಿ 

ದಿಂವ್ಚೊ ಭೊಕ್ರೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಕಿತ್ಕಾಕ್, ಜಾ ಗೊಲಿಯಾಡಾ ಮುಖಾರ್ ರುುಜಾಕ್ ಉಬೊ ರಾವೊನ್ 

ಕೊಣ್ಯೀ ಜಿಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಸಪ್ಲಾಂತೀ ಚಿಂತುಂಕ್ನಾ. 

ಪುಣ್ ಜೊರ್ಜ್ ಫಘೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆಂ ಧಯ್ಕ್ ಆನಿ ಆತ್ಮ್ವಿಶ್ಚಾಸ್ ತೆ ನೆಣಾಸ್ಲ್ಲೆ 

ಮ್ಹಣ್ಮತ್. 

ತವಳ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾ ವಿರೋಧ್ ರಬುಜೊಂಕ್ ಥೊಡ್ಕಾ 

ಸಮಾಜ್ವಾದಿ ಆನಿ ದಾವ್ಕಾ ಪಂಗ್ಮಿಚ್ಕಾ ಪಾಡ್ತಿಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ 'ಸಂಯುಕ್ತ 

ಆಘಾಡಿ' ವ 'ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ' ರಚ್ಲ್ಲಿ. ತಾಂತ್ಲ್ಸ ಪ್ರಮುಖ್ 

ಫುಡಾರಿ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಎಸ್.ಎ. ಡಾಂಗೆ, ಎಸ್.ಎಮ್. ಜೋಶಿ, ಪಿ.ಕೆ. ಅತ್ರೆ ಆನಿ 

ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್. ಬೊಂಬಯ್ಚ್ಮಾ ವೆವೆಗ್ಸಾ, ಶತಾಂನಿ ಹಾಂಕಾಂ 

ಚುನಾವಣೆಕ್ ಉಬೆ ಕೆಲೆ. ಪುಣ್ ಸಕ್ಟಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ರುುಜ್ ರಖುಜ್ಜೆಂ 

ವೊಜೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆರ್ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಎಸ್.ಕೆ. ಪಾಟಿಲಾ 

ವಿರೋದ್ ತಾಕಾ ಉಬೊ ಕೆಲ್ಲೊ. 

'ಪಾಟಿಲ್ ಸರ್ಗಾರ್ಶಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಲ್ಲೊ ನ್ಹಂಯ್' 

ಜೊರ್ಜ್ ತೆದಾಳಾ ಬೊಂಬಯ್ ಮಹಾನಗರ್ಪಾಲಿಕೆಂತ್ ಕೊರ್ಪೊರೆಟರ್ 

ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. 1961 ವರ್ಸಾ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ತೂ ಕೊರ್ಪೊರೆಟರ್ ಜಾವ್ನ್ 

ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಪರತ್ 1966 ವರ್ಸಾ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿ ತೊ ಜಿಕೊನ್ 

ಆಯ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಸಾದೊ ಕೊರ್ಪೊರೆಟರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ ಪಾಟಿಲಾ ತಸಲ್ಮಾ 
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ಲಿಯಾಡಾಕಡೆ ರಬುಜ್ ಮಾಂಡ್ದೆಂ ವಿಶೆಸ್ ಧಯ್ಫ್ ತಾಣೆ ಫಘೆತ್ತೆ೦. ಆಪುಣ್ 

ಟಿಲಾ ವಿರೋದ್ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ರಾವೊ_೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾ, 

'ಶ್ರೀ ಪಾಟಿಲಾ ವಿರೊದ್ ಚುನಾವಣೆಕ್ ರಾವಾನಾಶೆಂ ಮ್ಹುಜ್ಯಾ 
ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂನಿ ಆನಿ ಇಷ್ಟಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಂಚೆಂ 

ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಏಕ್ಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಕಿ ಬೊಂಬಂಯ್ಕ್ ಪಾಟಿಲಾಕ್ ಸಲ್ವಂವ್ಕ್ 

ಸಾಧ್ಕ್ ನಾ. ತೊ ಗೊಲಿಯಾಡ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಾಣಾಖಾತಿರ್ ಹಂ ಏಕ್ 

ಪಂಡಾಹ್ವಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ದಾಕಂವ್ಕ್ 

ಜಾಯ್ ಕಿ ಪಾಟಿಲ್ ಯಾ ಆನಿ ಕೋಣೇ ಜಾಂವ್, ಸರ್ಗಾರ್ ಡಾವ್ನ್ 

ಆಯಿಲ್ಲೊ ನ್ಹಂಯ್. ಎಕಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ತಶೆಂ 

ಚಿಂತುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಆನಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಜೊ. ಬಳಾಧಿಕ್ ಸಕತ್ ಕೊಣಾಚಿ? 

ಮಂತ್ರಿಚಿ ಯಾ ಫುಡಾರ್ಕಾಚಿ ನ್ಹಂಯ್, ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಫಕತ್ ಎಕಾ 

ಮತ್ದಾರಾಚಿ. ಆನಿ ದಕ್ಬಿಣ್ ಬೊಂಬಯ್ ಶೆತ್ ಕೇವಲ್ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚೆಂ 

ಕುಳಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖ್ಡೆಂ ಚೂಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಢನಿಕ್ ವರ್ಗಾಚೆ ಕಾಂಯ್ 

20,000 ಯಾ 30,000 ಆಸ್ತಿತ್. ಬಾಕಿಚೆ ಚಾರ್ ಲಾಖ್ ಲೋಕ್ 

ಕಾಮ್ ಕರ್ದೆ, ಮಧ್ಯಮ್ ಆನಿ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. 

ಸದಾಂನೀತ್ ವ್ಹಾಡೂನ್ ವೆಚಾ ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯೆವರ್ವಿಂ ತೆ ಕಂಗಾಲ್ 

ಜಾಲ್ಕಾತ್. ದಿಸಾಳ್ಕಾ ಗರ್ಜೆಚ್ಕಾ ವಸ್ತು೦ಚಿಂ ಮೊಲಾಂ ಮಳ್ಬಾಕ್ ಚಡ್ಬಾನಾ 

ಘರ್ದಾರ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಹಿ ಸ್ತ್ರೀ ದದಸ್ಟಾರ್ ಜಾಲ್ಕಾ. ಅಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಸ್ತಾನಾ 

ತೆ ಹರ್ ಭೇದ್ಭಾವ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚ್ಕಾ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಕಾ 

ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಕೊಣೀ ಪರಿಹಾರ್ ದಾಕಯ್ನಾತ್ಲ್ಲ್ವಾ ವೆಳಾರ್ 

ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಡಂಯ್ ತೆ ಉಪ್ರಾಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಮಿ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಲೆ ವಿರೋಧಿ 

ಪಕ್ಷೆಚೆ ಉಮೇದ್ವಾರ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಆನಿ ಬಳ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಕಾ ಪಾಲ್ಟಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ನೆಲ್ಮಾಂ ವಿರೋಧ್ ರುುಜ್ಮೆಲೆ.' 

ಥೋೊಡ್ಲೊ ರಾಜಕೀ ಪಾಡ್ತಿ, ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ 

ಡ್, ಜನತಾ ಆಘಾಡಿ ಆನಿ ಭಾರತೀಯ್ ಕಮುನಿಸ್್ ಪಾಡ್ ಸಾಂಗಾತಾ 

ನಳೊನ್ 'ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ' ಘಡ್ಲ್ಲಿ. ತಾಣಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾ 

ರೋಧ್ 28 ಉಮೇದ್ವಾರ್ ಉಬೆ ಕೆಲ್ಲೆ. ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಪ್ರಮುಖ್ 

ಾವ್ಲಾಸ್ಲ್ಲೆ ಎಸ್.ಎಮ್. ಜೋಶಿ (ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಿ.) ಪೂನಾ, ಜೋರ್ಜ್ 

'ರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಿ.) ದಕ್ಷಿಣ್ ಬೊಂಬಯ್, ಎಸ್.ಎ. ಡಾಂಗೆ 

ಭಾ.ಕ.ಪಾ.) ಬೊಂಬಯ್ ಮಧ್ ಉತ್ತರ್ ಆನಿ ಆಚಾರ್ಯ ಪಿ.ಕೆ. ಅತ್ರೆ 

ಜನತಾ ಆಘಾಡಿ), ಮದಧದ್ಕ್ ಬೊಂಬಯ್. ಬೊಂಬಂಯ್ಕ್ ಹರ್ ಡೊಡ್ಕಾ 

ತಾಂನಿ ಉಬೆ ರಾವ್ಲ್ಲೆ ಪ್ರಮುಖ್ ಉಮೇದ್ವಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್, ಕೃಷ್ಣ ಮೆನನ್ 
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(ಅಪಕ್ಷೌ) ಬೊಂಬಯ್ ಉತ್ತರ್ ಪೂರ್ವ್, ಎಚ್.ಆರ್. ಗೋಖಲೆ (ಅಪಕ್ಸ್) 

ಬೊಂಬಯ್ ಉತ್ತರ್ ಪಶ್ಚಿಮ್. ದಕ್ಷಿಣ್ ಬೊಂಬಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ಪಾಟಿಲ್ 

ಆನಿ ಜೊರ್ಜಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಉಮೇದ್ವಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆ ಎಮ್.ಜಿ. 

ಕೊತ್ವಾಲ್ (ಪಿಎಸ್ಪಿ), ಸಿ.ಎಮ್.ಆಗರ್ವಾಲ್ (ಜನ್ಸಂಘ್), ಕೆ.ಟಿ. 

ಮೀರ್ಚಂದಾನಿ, ಎಮ್.ಯು. ಮೂಲ್ಚಂದಾನಿ, ಕೆ.ಆರ್. ಬೆಂಗೇರಿ ಆನಿ 

ಸಿ.ಸಿ. ಛೋಟಾ (ಸಗ್ಳೆ ಅಪಕ್). 

ದಕ್ಷಿಣಾ ಬೊಂಬಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ಮೋಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಯೋಗ” 

ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ, ಸಂಖೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ 4,50,049. ಹಾಂತುಂ ಪುರುಷ್ 

2, 94,244 ಆನಿಸ್ತ್ರೀಯೊ 1, 64, 805. ಹ್ಯಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಶೆತಾಂತ್ 6 

ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಶೆತಾಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ತಿ೦ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲಿ೦ ಕೊಲಾಬಾ, ಧೊಬಿತಲಾವ್, ' 

ಗಿರ್ಗಾಂವ್, ಕುಂಭಾರ್ವಾಡಾ, ಉಮರ್ಯ್ಪಾಡಿ (ಡೂಂಗ್ರಿ) ಆನಿ ಖೆತ್ವಾಡಿ. ಹ್ಕ್ಮಾ 

ಸ ಶತಾಂಪಯ್ಕಿ ಅಧಿಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಶೆತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ ಕುಂಭಾರ್ವಾಡಾ. 

ಹಾಂತುಂ 81,೨5೨3 ಮತ್ದಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಸರ್ವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಲ್ಹಾನ್ 

ಶೆತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಲಾಬಾಂತ್ ಫಕತ್ 10,567 ಮತ್ದಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. 

'ತುಮಿ ಪಾಟಿಲಾಕ್ ಸಲ್ವಿಯೆತ್' 
ಜೊರ್ಜಾಚೂ ಏಕ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ನಾಚೂ ಚುನಾವಣ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಏಕ್ 

ದಂತ್ಕಥಾಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಮಾ. ಹೆಂ ದಾವಿದ್ ಆನಿ ಗೊಲಿಯಾಡಾಚೆಂ ರಖುಜ್ 

ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲೊಕಾಚಿ ಉರ್ಬಾ ಆನಿ ಕುತೂಹಲ್ ವಿಶೇಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಮಾ 

ಚುನಾವಣೆಂತ್ ಜೊರ್ಜಾಚಿ ರುಜಾ ನೀತ್ ಭೋವ್ ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿ ಜಾಲಿ. 

ಪಾಟಿಲಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಲ್ವಿತಲೊಂ ಯಾ ಪಾಟಿಲ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಸಲ್ವತಲೊ 

ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಕೆದಿಂಕ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂನಾ. ತಾಚ್ಮಾ ಭಾಷಣಾಂನಿ ತೊ ಮ್ಹಣ್ಬಾಲೊ 

'ತುಮಿ ಪಾಟಿಲಾಕ್ ಸಲ್ವಿಯೆತ್.' ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಬಣ್ ತಾಣ ಉಚಾರುಂಕ್ ನಾ. | 

ಪಾಟಿಲಾಚೊ ಭರ್ವಸೊ 

'ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಮತ್ದಾರಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜಿ ಬಸ್ಕಾ 

ವಿಶೇಸ್ ಬಹುಮತಾನ್ ಜಿಕ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ. 

ಹಾಂವ್ ಲೊಕಾಚೊ ಸೆವಕ್. ಸಾದ್ಕಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಕಾ ಕಲ್ಕಾಣಾಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ 

ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ವಾವುರ್ಲಾಂ. ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚ್ಕಾ ಆಶ್ವಾಸನ್ 

ಪತ್ರಾ ವಿಷಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಲೊಂ. ಕೊಣಾಯ್ ವಿರೋದ್ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ 

ಖಾಸ್ಸಿ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಜಂ ಕಾಮ್ ಹಾಂವ್ ಕರ್ಹೊಂನಾ. ವಿರೋಧ್ 

ಪಕ್ಷೆಚ್ಕಾಂನಿ ಖೂಬ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲಾ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಂತ್ ಹಾಕಾ ಆಕ್ಸೇಪ್ 
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ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ. ಆದ್ದ ಚುನಾವಣೆಂ ಪ್ರಾಸ್ ಹೈ ಪಾವ್ಟಿಚೆಂ ಚುನಾವಣ್ 

ವೆಗ್ರಂ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ಮಾಂದ್ರ್ತಾಂ ಕಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಗೆಲೆತ್ಕಾ ಪಾಂಚ್ 

ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಚುಕಿ ಆದಾರ್ಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ಆಪ್ಲೊ ಚುಕಿ ವಳ್ಕೊಂಚೆ 

ಇತ್ತಂ ಧಯ್ರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ 

ಹ್ಕೂ ಆಮಿ ಪುಸುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪಳೆತೆಲ್ಮಾಂವ್. ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಮತದಾರಾಂಚೆರ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸಾ. ಹಾಚ್ಕೆ ಪಯ್ಲೆಂ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿ ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ 

ವಿಶೇಸ್ ಬಹುಮತಾನ್ ಜಿಕಯ್ದಾ. ತೊಚ್ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಮಯ್ಸಾಸ್ ಹ್ಮ 

ಪಾವ್ಟಿಯೀ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಜಯ್ತಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಖಂಡಿತ್ 

ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ.' 

ಇತ್ಲ್ಯಾ ಧಿರ್ ಆತ್ಮ್ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ಪಾಟಿಲ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಕಾ ಮತಿಂತ್ 

ಎಕ್ಚ್ ವಿಚಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಕಿ ಸದಾ೦ಚ್ಕೆ ಬರಿ ಹ೦ಯ್ ಚುನಾವಣ್, ಆಪ್ಣಾಚ್ಕಾ 

ಪ್ರಭಾವಾ ಆನಿ ಪಯ್ಕಾಂಚ್ಕಾ ಬಳಾನ್ ಆಪುಣ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಜಿಕ್ತಲೊಂ. 

ಹಾಚ್ಕೆ ಪಯ್ದೆಂಯೀ ಜಾಯ್ತಿಂ ಚುನಾವಣಾಂ ವಿಶೇಸ್ ಘಾಮ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ ತೊ 

ಜಿಕ್ಲ್ಲೊ. ಹರ್ಶೆಂಚ್ಕಾ ಬರಿ ಹೆಂಯ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಚಿಂತ್ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ 

ಚೂಕ್ ನಾ. ಪರ್ನ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲಾ ಗೊಲಿಯಾಡಾನ್ಯೀ ದಾವಿದಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ 

ಅಶೆಂಚ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಖೆಂಡ್ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಅಂತಿಮ್ 

ಪರಿಣಾಮ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೊ ತೆಂ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್. 

ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆಂ ಬೊಂಬಯ್ ಶಹರ್ 

ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಕ್ಮಾ ಚುನಾವಣ್ ಪ್ರಚಾರಾಚೆರ್ ಏಕ್ ದೀಷ್ಟ್ 

ಘಾಲ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ತ್ಕಾ ಕಾಳಾರ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಬೊಂಬಯ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ 

ಏಕ್ ಘಡಿ ನಿಯಾಳ್ಗೆಂ ಬರೆಂ. 

ಬೊಂಬಯ್ ಶಹರ್ ತ್ಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಆತಾಂಚೆ ಇತ್ತಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ 

ವಿಸ್ತಾರೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಪಶ್ಚಿಮ್ ರೇಲೈರ್ ಬೊರಿವ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ 

ಮಧ್ ರೇಲೈರ್ ಕಲ್ಮ್ಕಾಣ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಚಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಕತ್. 

ತಾಚ್ಕಾಕೀ ಮುಖಾರ್ ಔ%'ಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಹೊಡಿ ವಸ್ತಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಮೀರಾ 

ರೋಡ್, ಭಾಯಂದರ್, ನಲ್ಲಾಸೊಪಾರಾ, ಅಂಬರ್ನಾಡ್, ಆನಿ ಅಸಲೆ ಹರ್ 

ಸಬಾರ್ ಪಯ್ಕಿಲೆ ಗಾಂವ್ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನಾಂಚ್ಮಾ ನಾಂವಾಂನಿ ಮಾತ್ ಆಮ್ಕಾಂ 

ವಳ್ಳಿಚೆ ಶಿವಾಯ್ ವಸ್ತೆನ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಬೊಂಬಯ್ ಶಹರಾಡಾವ್ನ್ 

ಹ್ಮಾ ಪಯ್ಕಿಲ್ಮಾ ಉಪನಗರಾಂಕ್ ಪೊಳಾಪಳ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ ವ 

ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ ತರಿ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಡೆ ತಸಲಿ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. 

ಮ್ಹಣ್ಣಚ್, ದಕ್ಷಿಣ್ ಬೊಂಬಯ್ಚ್ಮಾ ಕೊಲಾಬಾ, ಪೋರ್ಟ್, 
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ಧೊಬಿತಲಾವ್, ಗಿರ್ಗಾಂವ್, ಕುಂಭಾರ್ವಾಡಾ, ಕಾಲ್ಬಾದೇವಿ ಹ್ಕಾ ವಠಾರಾಂನಿ 
ಮಧ್ಮಮ್ ಆನಿ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚೊ ಲೋಕ್ ಧಾರಾಳ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ 
ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಡೆ ಆನಿ ಗೊಂಯ್ದೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ತಶೆಂ ಹಿಂದು 

ಭಾವ್ಯೀ ಹ್ಮಾ ವಠಾರಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆ ನಾತ್ಲ್ಲೆ. ಹಾಂತುಂ ಗಿರ್ಣ್ಕಾಂನಿ, 

ಹೂಟೆಲಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಕೊ, ಬಸ್ಸಾಂ ಚಲಂವ್ಚೆ, ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ 

ಉದ್ಯಮಾಂ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್ಪೆ ಅಧಿಕ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಆತಾಂಚೆ ಬರಿ ತೆದಾಳಾ 

ಗಲ್ಫಾಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ವಿಸ್ತಾರೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಟಿವಿಚೊ ಪ್ರವೇಶ್ ಹ್ಮಾ ಮಹಾನ್ 

ಶಹರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಗ್ರೆಸ್ತಾಂ ಮದ್ದೊ ಅಂತರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ . 

ತರಿ ಪ್ಲಾಸಿಡ್ ಡಿ' ಮೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ತಸಲ್ಮಾ ಬಳಾಧಿಕ್ 

ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಫುಡಾರ್ಕಾಂನಿ ಸಾದ್ಕಾ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂ ಮದೆಂ ನವಿ ಉರ್ಬಾ, ನವೊ 

ಉತ್ಸಾಹ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಜಿಣ್ಕೆ ಮಟ್ಟ್ ವಯ್ಫ್ ಪಾಂವ್ಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಜಾಗಯಿಲ್ಲಿ೦, 

ತಾಂಚೆ ಡ'೦ಯ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಭರ್ಲ್ಲೊ. 

ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊ ಮೊರೊನ್ ನೋವ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಉಡಾಸ್ 

ಹಜಾರೊಂ ಗೋಧಿ ಕಾಮ್ನಾರಾಂ ಮದೆಂ ಜಿವೊ ಉರ್ಲ್ಲೊ. ತಾಚೊ 'ಶಿಸ್' 

ಮ್ಹಣ್ ವಳ್ಳಾಲ್ಲಾ, ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊಚೆಂ ಕಾಮ್ 
ಮುಖಾರ್ ವ್ಲೆಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, ಡಿ' ಮೆಲ್ಲೊಚ್ಕಾಕೀ ಚಡ್ ಯಶಸ್ವಿ ತಾಣೆ 

ಜೊಡ್ಲ್ಲಿ. 17 ವರ್ಸಾಂಚ್ಕಾ ತಾಚ್ಮಾ ಬೊಂಬಯ್ ವಸ್ತೆಂತ್ ಸಾದ್ಮಾ ಲೊಕಾಚೆಂ 

ಜಿಣ್ಮೆಮಟ್ಟ್ ಸುದಾರುಂಕ್ ತಾಣೆ ದೀಸ್-ರಾತ್ ಕಾಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಂವ್ಚಿಚೊ ಫಳ್ 

ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾಲೊ. 

ತರಿ ಪುಣ್ ಪಾಟಿಲಾ ತಸಲ್ಕಾ ಬಳಾಧಿಕ್ ಫುಡಾರ್ಕಾಕ್ ತೊಂಡ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ 

ಸಾಹಸ್ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚೆ ಲಾಖೊಂ ಅಭಿಮಾನಿ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲಾವಿ 

ರೋಮಾಂಚಿತ್ ಜಾಲೆ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಚುನಾವಣೆಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಮೆಟಾನ್ 
ಮಟ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲ. 

ಪಾಂಚ್ ಭಾಸೂ ಉಲಂದವ್ಚಿ ಶಾಡಿ 

ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಜೊರ್ಜ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಶಾಡ'ಚೊ, ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿ 

ಭಾಷಣ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ 

ನಾಂವಾಡ್ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಕೆತ್. ಬೊಂಬಯ್ ಚ್ಕಾ ಕಾಮಾರ್ ಶೆತಾಂತ್ 11 ವರ್ಸಾಂ 

ಾಷಣಾಂ ದಿಲ್ಲೊ ಅನ್ಫೋಗ್ ತಾಚೊ ಹಾ ಚುನಾವಣೆಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. 

ಪಾಂಚ್ ಭಾಶೆಂನಿ ಉಲಂದವ್ಚ್ಹಿ ತಾಚಿ ಭಾಷಣ್ಶಾದಿ, ಜಿಬೆಚಾ ಪೊಂತಾರ್ ಆಸ್ಥೆ 

ಅಂಕೆ- ಸಂಕೆ, ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿ ವ್ಯಂಗ್ಕ್ ಆನಿ ವಕ್ರೋಕ್ತಿ, ಹಾಸ್ಕಾಂಚೆ ಬುಳ್ಬುಳೆ 

ಉಟಂವ್ಚಿಂ ವಿನೋದಿ ಉತ್ರಾಂ, ಆನಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ದುಬ್ಭ್ಯಾ ಧಾಕ್ಬ್ಮಾಂಡ'೦ಯ್ 
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ತಾಕಾ ಆಸ್ಚಿ ಅನುಭೂತಿ, ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತಾಚ್ಕಾ ಪ್ರೇಕ್ಸಕಾಂಡ'೦ಯ್ ಎಕಾ ಥ'ರಾಚೊ 
ಜಾದು ಕೆಲ್ಲೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾತಾಲೊ ಆನಿ ತೆ ಮಂತ್ರ್ಮುಗ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ 

ವೊರಾಂಚಿಂ ವೊರಾಂ ತಾಚಿಂ ಭಾಷಣಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾಲೆ; ತಾಚೆಂ ಭಾಷಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ 

ವೊರಾಂಚಿಂ ವೊರಾಂ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ರಾಲೆ. ಟ್ಕಾಕ್ಸಿವಾಲ್ಕಾಂಚ್ಕಾ ಯೂನಿಯನಾಚೊ 

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪುಡಾರಿ ಆಂತೊನಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಮ್ಹುಣ್ಣಾ, 

'ಖಿಂಚ್ಮಾಯ್ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಗಲ್ಲೆಂತ್ ತಾಚೆಂ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ 

ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಬಾರ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲಿಚ್ ಲಾಗ್ಕಿಲೆ ಆನಿ ಪಯ್ಸಿಲೆ ನಿವಾಸಿ 

ಡ್ಂಯ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾಲೆ. ಜಾಯ್ಕೆ ಜಣ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೆತಾಲೆ 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಅಧಿಕ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಲೋಕ್ ತಾಚೆಂ ಭಾಷಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ 

ಯೆತಾಲೆ. ಆನಿ ಅಬ್ಭೆ, ಮಧ್ಕಾನ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲಿ ಆನಿ ತೊ ದೀಸ್ಯೀ 

ಸಂಪ, ತರಿ ಲೋಕ್ ವ್ಹಚಾನಾಂತ್. ನಿಮಾಣೆ ತೀನ್ ವೊರಾರ್ 

ಜೊರ್ಜಾಚೆ೦ ಯೆಣೆ ಜಾತಾ ಆನಿ ಪ್ರಚಂಡ್ ತಾಳಿಯಾಂಚ್ಕಾ ಆವಾಜಾಕ್ 

ತಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಜಾತಾ. ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ 

ತಾಚೆಂ ಭಾಷಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೃಪ್ತಿ ಜಾತಾ ಆನಿ ಸಂತೊಸಾನ್ ತೆ ಘರಾ 

ವ್ಹೆತಾತ್.' 

ಅಸಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಏಕ್ ನ್ಹಂಯ್, ದೋನ್ ನ್ಹಂಯ್, ಸಬಾರ್ ಜಾಲ್ಕಾಂತ್. 

ಜೊರ್ಜ್ ಜಾಣಾಸ್ಲ್ಲೊ ಕಿ ಪಾಟಿಲ್ ತಸಲ್ಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಬಳಾದಿಕ್ 

ವಿರೋಧಿಕ್ ಸಲಯ್ದಯ್ ತರ್ ವಗ್ಳೂಚ್ ಉಪಾಯ್ ಆದಧಾರ್ದಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. 

'ತುಮಿ ಮನ್ ಕೆಲ್ಮಾರ್ ಕೆದ್ಮಾ ವ್ಹಡ್ ಗೊಲಿಯಾಶಾಕ್ ತರಿ ಪಾಡಾವ್ ಕರ್ಕತ್. 

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಘಟಿತ್ ಸಕ್ತೆ ಮುಖಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ರುುಜೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ನಾ.' 

ಅಶೆಂ ತಾಣೆ ಏಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಸತ್ ಲೊಕಾಮುಖಾರ್ ದವರ್ಲಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, 

ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚ್ಕಾ ಸಕ್ಕೆಡ'ಂಯ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗಾಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಂ; 

ಲೊಕಾಚ್ಯಾ, ಮ್ಹಣ್ಣ ಮತ್ದಾರಾಂಚ್ಕಾ ಬಳಾಚೆರ್ ಭಾರ್ ಘಾಲೊ. ಲೋಕ್ಶಕ್ತಿ 

ಮುಖಾರ್ ದುಸ್ರಿ ಕಸಲೀಯ್ ಸಕತ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಸಾದ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆ 

ಲೊಕಾಚ್ಕಾ ಮತಿಂತ್ ಘಾಲೆಂ. ಆನಿ ಹಿ ತಾಚಿ ರಾಜ್ನೀತ್ ಕೊಣೆಂಯ್ 

ಚಿಂತಿನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಿ. 

ಪೋಸ್ಟರಾಂಚೆಂ ರಬುಜ್ 

ಹ್ಮಾ ಚುನಾವಣಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವಿಶೇಷಣ್ ಜಾವ್ಲ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ ಪೋಸ್ಟರಾಂಚೆಂ 

ರಬುಜ್. ಶೇಷನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಿಲೊ ಕಾಳ್ ತೊ. ಮಾರ್ಗಾದೆಗೆಚ್ಕಾ 

ವೊಣ್ಮಿಂವಯ್ಫ್ ಬರೊ ಕರ್ನ್ ಚುನೊ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಚೆವಯ್ಕ್ ನಾಟಕೀಯ್ 

ಶೈಲೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಸ್ಲೋಕಾಂ ಆನಿ ಚಿಡ್ಕಾಯಿಲ್ಲಿಂ ರಂಗ್ರಂಗೀನ್ ಪೋಸ್ಟರಾಂ 
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ಲೊಕಾಡ'ಂಯ್ ಚುನಾವಣೆಚೊ ತಾಪ್ ಉಟಯ್ತಾಲಿಂ. ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ 
ನಾಖ್ಯಾಂನಿ ರಸ್ತ್ಯಾ ವಯ್ಸ್ ಲಾಂಬ್ ರೂಂದ್ ಬೊಂದೆರಾಂ ಪಾಟಿಲಾ ತಸಲೊ 
ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಗೊಲಿಯಾಡ್ ರುುಜಾಕ್ ದೆಂವ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾಚಾರ್ಹಿಂ 
ಖುಣಾಂ ತಿಂ. ಹ್ಮಾ ಪೋಸ್ಟರ್ ಲಡಾಯೆಂತ್ ಜೊರ್ಜಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಕಾಂಯ್ 

ಪಾಟಿಂ ನಾತ್ಲ್ಲೆ. ಚುನಾವಣೆಂತ್ ಜೊರ್ಜಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ 
ರೂಕ್. ದಕ್ಷಿಣ್ ಬೊಂಬಯ್ಚ್ಕಾ ಸರ್ವ್ ಮಾರ್ಗಾಂನಿ ಪಾಚ್ಚ್ಯಾ ರುಕಾಚಿಂ 
ಪೊಸ್ಟರಾ೦ ಭರೊನ್ ಗೆಲಿಂ... ಜೊರ್ಜಾಚೊ ಭಾವ್ ಲುವಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 

ಮ್ಹಣ್ಟಾ, 

'ಹಾಂವ್ ತೆದಾಳಾ ಚರ್ಚ್ಗೇಟ್ ವತಾರಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಕಾಲೊಂ. 

ಚರ್ಚ್ಗೇಟ್ ಸ್ಪ್ಟೇಶನಾಡಾವ್ನ್ ಬ್ರೆಬೋರ್ನ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಮಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ 

ಮೆರಿನ್ಡ್ರೈವ್ ಕುಶಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಲೊಂಕ್ ಪಡ್ಚಾಲೆಂ. ಮಾರ್ಗಾಚ್ಕಾ 

ದೋನೀ ಕುಶಿಂನಿ ದೋನೀ ಉಮೇದ್ವಾರಾಂಚಿಂ ವಿವಿದ್ ಡು'ರಾಂಚಿಂ 

ಪೋಸ್ಟರಾಂ ಮಿಲಿಟ್ರಿಚೆ ಶಿಪಾಯ್ ಉಬೆ ರಾವ್ಲ್ಲಾ, ಬರಿ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ. 

ಸಾಂಜೆರ್ ಪಾಟಿಲಾಚಿಂ ಪೋಸ್ಟರಾಂ ಕೊಲಾಬಾಡಾವ್ನ್ ಗಿರ್ಗಾಂವ್ 

ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಜಾರದಾಂನಿ ಚಿಡ್ಕಾಯಿಲ್ಲಿಂ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್, ರಾತಾರಾತ್ 

ಜೊರ್ಜಾಚ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂನಿ ಪೋಸ್ಟರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಣ್ಮಾಣ್ಮಾಕ್ ತಾಚ್ಕಾಕೀ 

ಚಡ್ ತಿಕ್ಸಾಣಚಿ ಜವಾಬ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಪೋಸ್ಟರಾಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ 

ಮಾರ್ಗಾರ್ ಚಲ್ಕೆಲ್ಕಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಬಾಲಿಂ.' 

'ಕಬ್ರಸ್ಮಾನ್ ನಜ್ದೀಕ್ ಹೈ' 
ಹ್ಮಾ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಖುಜಾಂತ್ ದೋನ್ ಪ್ರತೇಕ್ ಪೋಸ್ಟರಾಂಚೊ ಹಾಂಗಾ 

ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರೈತ್. ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಹಿಂ ಪೋಸ್ಟರಾಂ ಹ್ಯಾ ಬರಯ್ಲ್ಣಾರಾನ್ಯೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 

ದೊಳ್ಳಾಂನಿ ಖುದ್ದ್ ಪಳೆಲ್ಲಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ತೆದಾಳಾ ಚುನಾವಣ್ ಪ್ರಚಾರ್ 

ಶಿಖರಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಸಗ್ಭ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ 

ಪಾಟಿಲಾಚಿಂ ಪೋಸ್ಟರಾಂ ಜೋರ್ಜಾಕ್ ಅಣ್ಮುನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಮಾರ್ಗಾರ್ 

ದಾಟಾಯೆನ್ ಚಿಡ್ಮಾಯಿಲ್ಲಿಂ. ತಾಂತುಂ ವ್ಹಡ್ಹ್ವಾ ಜೈತ್ ಆಕಾರಾಚೊ ಪಾಟಿಲ್ 

ಉಬೊ ರಾವ್ಹಾ ಆನಿ ತಾಚೆ ಕುಶಿನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪಿಗ್ಮಿಬರಿ ತಾಚ್ಮಾ ಧೂಂಪ್ರಾಕ್ 

ಪಾಂವ್ಚೆ ಇತ್ಲೊ ಉಬಾರ್ ಜೋರ್ಜ್ ರಾವ್ಹಾ. ಸಕಯ್ಲ್ ಹಿಂದಿಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ 

'ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ಭಾಯ್, ದಿಲ್ಲಿ ಬಹುತ್ ದೂರ್ ಹೈ." ಹಂ ವಾಚುನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ 

ಹಾಸೊ ಆಯ್ಲೊ. ಜೊರ್ಜ್ ಹಾಕಾ ಫಾವೊತಿ ಜಾಪ್ ಫಾಲ್ಕಾಚ್ ದಿತಲೊ 

ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲ್ಲಾಂಕ್. ನಿರಾಶಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ದುಸ್ರೈ ದೀಸ್ 

ಸಕಾಳಿಂ ಮಾರ್ಗಾಚ್ಯ್ಕಾ ಪೊಂತಾನ್ ಪೋಂತ್ ಜೊರ್ಜಾಚಿಂ ಪೊಸ್ಟರಾಂ ಆನಿ 

ಕಸವ ಕೆಲ್ಳು ಹೊ ಪೂತು 0 (ಕುಸು ಸ 
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ತಾಂತುಂ ಬರಯ್ಲಾಂ 'ಪಾಟಲ್ಭಾಯ್, ಕಬ್ರಹ್ಮಾನ್: :ವಜ್ದೀಕ್: ಹೈ.' 

(ಪಾಟಿಲ್ಬಾವಾ, ಸಿಮೆತ್ಸ್ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸಾ) ಭಾರೀ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆನ್ ರಚ್ಲ್ಲಾ 

ಹ್ಮಾ ಸ್ಲೋಕಾಂತ್ ದೋನ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾತ್. ಪಯ್ಲೊ ಅರ್ಥ್ ಸಾದೂ. 

ಕಿತ್ಕಾಕ್, ಪಾಟಿಲ್ ರಾಂವ್ಚ್ವಾ ಲಾಗಿಂಚ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಸೋನಾಪುರ್ 

ಸಿಮೆತ್ ಆಸಾ. ದುಸ್ರೊ ಅರ್ಗ್ ಅಸೊ ಜಾತಾ ಕಿ 'ಪಾಟಿಲ್ಬಾಯ್, ತುಜೊ 

ಅಂತಿಮ್ ವೇಳ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ದಾ, ಮ್ಹಣ್ಣೆ ತುಂ ಡೆಲ್ಲಿ ಪಾಂವ್ಚೊನಾಂಯ್.' 

ಆನಿ ಅಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ. 

'ರೇಲ್ವೆ ಅಪಘಾತ್ ಮಂತ್ರಿ 
ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಏಕ್ ವ್ನಡ್ಲಿ ಸಜಾ 

ಶಿವಾಜಿಪಾರ್ಕ್ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಆಪಯಿಲ್ಲಿ. ಡೆಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಹೆರೆಕಡೆಡಾವ್ನ್ 

ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಪುಡಾರಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಜೋರ್ಜ್ಯೀ ವೇದಿರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

ತ್ಮಾ ವೆಳಾರ್ ಜೋರ್ಜಾವಿರೋದ್ ಅಸೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಚಲ್ತಾಲೊ ಕಿ ತೊ 

ಮಹಾರಾಷ್ಟಾಚೊ ನ್ಹಂಯ್, ಹಾಂಗಾಚ್ಕಾ ಮಾತ್ಮಚೊ ಮರಾಟಿ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಂಯ್ 

ಬಗಾರ್ ಪಯ್ಕಿಲ್ಕ್ಮಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊೂ ಪರ್ಕಿ ಮನಿಸ್. 'ಆಮ್ಚಿ ಮಾತಿ, ಆಮ್ಚಿ 

ಮಾಣ್ಸಾಂ' ಸ್ಲೋಕ್ ತ್ಕಾ ವಳಾರ್ ಜಲ್ಮೊಂ೦ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ ತರಿ ಬಹುಸಂಖ್ಕಾನ್ 

ಆಸ್ಚಾ ಮರಾಟಿ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಕಾ ಮತಿಂತ್ ಜೋರ್ಜ್ ಪರ್ಕಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಭಾವನಾಂ 

ಘಾಲ್ಡ್ ತಾಕಾ ವೋಟ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮಾತಿಯೆಚ್ಕಾ ಪಾಟಿಲಾಕ್ 

ವೋಟ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಕಾಳ್ ಬಿಂ ಲೊಕಾಚ್ಕಾ ಮತಿಂತ್ ವೊಂಪ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರಾಂ ವಯ್್ಫ್ ಲೋಕ್ %'ಂಯ್ಸರ್ ಭರ್ಲ್ಲೊ. ಜೊರ್ಜಾಕ್ 

ಉಲಂವ್ಚಿ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ಲಿ. ಚಡಾವತ್ ಡ'ಂಯ್ಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ತಾಚೆಂ 

ಭಾಷಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಯ್ಕಿನಾ. ಆಪ್ಲ್ವಾ 

ಸುರ್ವಿಲ್ಕಾ ಉತ್ರಾನಿಂಚ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ಕೊವ್ಚಾಾಂಕ್ ಮುಟಿಂತ್ ಧರುಂಕ್ 

ಸಕ್ಕಾಲೊ. ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಭಾಷಣ್ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸುರು ಕೆಲೆಂ, 'ಭಾವಾಂನೊ 

ಆನಿ ಭಯ್ಲಿಂನೊ, ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್ ಹಾಂವ್ 'ರೇಲ್ಮೈ ಅಪಘಾತ್ ಮಂತ್ರಿ' ಶ್ರೀ 

ಎಸ್.ಕೆ. ಪಾಟಿಲಾ ವಿರೋದ್ ಚುನಾವಣಕ್ ರಾವ್ಲಾಂ.' ಇತ್ತಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ 

ಲೋಕಾಡಾವ್ನ್ ಹಾಸ್ಕಾಚಿಂ ಲ್ಲಾರಾಂಚ್ ಉಟ್ಲಿಂ. ಕಿತ್ಕಾಕ್, ತ್ಕಾ ವೆಳಾರ್ 

ಪಾಟಿಲ್ ರೇಲೆ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ತ್ಕಾ ದಿಸಾಂನಿ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ 

ರೇಲ್ವೆ ಅವೃಡಾಂ ಜಾತಾಲಿಂ. ವಿರೋಧಿ ಪಾಡ್ತಿಚೆ ಪಾಟಿಲಾಚೊ ರಾಜಿನಾಮೊ 

ಮಾಗ್ತಾಲೆ. ಪುಣ್ ಪಾಟಿಲ್ ಕಾಂಯ್ಡ್ ಜಾಯ್ದಾತ್ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಚಲ್ಲಾಲೊ. ರೋಮ್ 

ಶಹರ್ ಜಳ್ಳಾನಾ ನೇರೊ ಬಾದ್ಶಾ ಪಿಟಿಲ್ ವ್ಹಾಜಯ್ತಾಲೊ ಖಂಯ್, ತಶೆಂ. 

'ಹಾಂವ್ ಮರಾಟಿ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಂಯ್, ಬಗಾರ್ ಪರ್ಕಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ 
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ಡ'ೊಡ್ಕಾಂಚ್ಮಾ ಮತಿಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ.' ಜೋರ್ಜ್ 
ಮುಖಾರುನ್ ಉಲಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. 'ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ 17 ವರ್ಸಾಂಡಾವ್ನ್ 
ತುಮ್ಚೆ ಮದೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಂ, ತುಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಉಲಯ್ತಾಂ. ಹಾಂವ್ 

ಪಯ್ಕಿಲ್ಕಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊಂ ಜಾಂವ್ ಯಾ 'ಜೊರ್ಜ್' ಮ್ಹಣ್ 
ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯಿಲ್ಲಾಾಂತ್ ಜಾಂವ್, ಮ್ಹಜಿ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ನಾ. ಚೂಕ್ 

ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ದಿ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ 
ವಿಚಾರ್ನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಡ್ಂಯ್ಸರ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ ಆನಿ 'ಜೊರ್ಜ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ 
ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್ ವಿಂಚೊಣ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ.' ಹೆಂ 

ಆಯ್ಕೊನ್ ಲೊಕಾಡ'ಂಯ್ ಆನ್ಕೆಕ್ ಹಾಸ್ಕಾಚೆಂ ಲ್ಹಾರ್ ಉಟ್ಲೆಂ. : 

'ಜೊರ್ಜಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೋಕ್ ಪಿಸೊಚ್ ಜಾತಾಲೊ' 
ಅಶೆಂ, ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಗೆಲ್ಲಾಕಡೆ ಜೋರ್ಜ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಚ್ಕಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮರ್ಡ್ಕಾಂಚಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ವಿರೋಧಿಂಚಿಂ ಮನಾಂ 

ಸೈತ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ. ಹಿಂದಿ, ಮರಾಟಿ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಕನ್ನಡ ಆನಿ ತುಳು 

ಭಾಶೆಂನಿ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ. ಗಿರ್ಗಾ೦ವ್ಹಾ ಅಶಿರ್ ಗಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ, ಕೊಲಾಬಾಚ್ಕಾ 

ಗಡ್ಡೆಚ್ಮಾ ಮಾರ್ಗಾನಿ, ಪೊರ್ಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಶಿರ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಪಾಯ್ 

ವಾಟೆನ್ ತೂ ಚಲ್ಲೊ. ಗೆಲ್ಲ್ವಾಗಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆ ಲೊಕಾನ್ ತಾಕಾ ಆತ್ಮೀಯತೆನ್ 

ಸ್ವಾಗತ್ ದಿಲೊ. ತೊ ಆಪ್ಲೊ ಚ್ ಏಕ್ ಭಾವ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ತಾಂಚೆಥಂಯ್ 

ತಾಣೆ ಉಬ್ಬಯ್ಲಿಂ. ಮಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಕೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ತಾಕಾ ಆರತಿ ಧರುಂಕ್ 

ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಘಟ್ಮುಟ್ ತರ್ನಾಟೆ ತಾಚ್ಕಾ ಚುನಾವ್ ಪ್ರಸಾರಾಂತ್ 

ದೀಸ್ ರಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ ವಾವುರ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಗರ್ಜೆ ವೆಳಾರ್ 

ತಾಚೆ ಅಂಗರಕ್ಸಕ್ಯೀ ಜಾಲೆ. ಹಂ ಕಾಮ್ ತಾಣಿ ಆಪ್ಲ್ವಾ ಖುಶೆನ್ ಸ್ಟೀಕಾರಿಲೆಂ 

ಶಿವಾಯ್ ಕೊಣಾಯ್ದ್ವಾ ಆದೇಶಾನ್ ವ ಪಯ್ಕಾಂಚ್ಕಾ ಭುಲವ್ಸನ್ ನ್ಹಂಯ್. 

ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ 'ಬೆಸ್ಟ್' ಬಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಆನಿ ಟ್ಕಾಕ್ಸಿ ದಂದ್ಕಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ 

ಮಂಗ್ಳುರ್ಕಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ವ್ಹಡಾ ಉಮ್ಹೆದಿನ್ ಆನಿ ಉತ್ಸಾಹಾನ್ ತೆ ತಾಚೆ 

ಪಾಟ್ಲಾವಿ, ಸಹಯೋಗಿ ಆನಿ ಅಂಗರಕ್ಬ್ಸಕ್ ಜಾಲೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಯೂನಿಯನ್ ಫುಡಾರಿ 

ಎ.ಎಲ್. ಕ್ಟಾಡ್ರಸಾಚ್ಕಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಡಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್, 

'ಜೊರ್ಜಾಚ್ಕಾ ಚುನಾವಣೆ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಮಸ್ತು ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. 

ಕೊಲಾಬಾಡಾವ್ನ್ ವಿ.ಟಿ. ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಭಂವ್ಲಾಂ. 

ಲಾಯನ್ಸ್ ಗೆಟಿಲಾಗಿಂ 'ಗ್ರೇಟ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭಾರಿ 

ಪರ್ನೆಂ ಬಾಂದಾಪ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂತುಂ ಲಗ್ಬಗ್ 400 ಮಂಗ್ಳುರ್ಕಾರ್ 

ಮತ್ದಾರ್ ರಾವ್ಕಾಲೆ. ಡಿ'೦ಯ್ಸರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ತ್ಕಾ 
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" ಬಿಲ್ಲಿಂಗಾಂತ್ ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆಂ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಪ್ರಿಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ 

ತೆಂಪಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆರ್ ಇತ್ಲೊ ಅಭಿಮಾನ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಕಿ ತೆ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಸೊಡ್ಬೊಣ್ಣಾರ್ ತಶೆಂ ಮಾನ್ತಾಲೆ. 

ಲೋಕ್ ತಾಚ್ಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಿಸೊ ಜಾತಾಲೊ. 9 ವೊರಾರ್ ಸುರು 

ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಧದ್ಯ್ಕಾನೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ 3 ವೊರಾರ್ ಸುರು 

ಜಾಲೆಂ ತರಿ ಲೋಕ್ ಹಾಲಾನಾಸ್ತಾಂ ಸಮಾದಾನೆನ್ ಬಸ್ಲ್ಲೊ. ತ್ಕಾ 

ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾ ವೋಟರಾಚ್ಕಾ ಘರಾ ತಿತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ 

ಗೆಲಾಂ. ಪಯ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಮಸ್ಸೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಬ್ಬೊಂಕ್ನಾ. ಪೊಸ್ವರಾಂ 

ಇತ್ಯಾದಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಲೊಕಾಚೊ ಆದಾರ್ ಮೆಳ್ಬಾಲೊ. ಆಮಿ, ತಾಚ್ಕಾ 

ಸ್ವಯಂಸೇವಕಾಂನಿ ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪಫುಂಕ್ಕಾಕ್ ಕರ್ದೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಟ್ಯಾಕ್ಸಿವಾಲ್ಕಾಂಚೊ ತಾಕಾ ಬರೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ.' 

ಹಾಂವ್ ತೆದಾಳಾ 'ಪಯ್ಲಾರಿ' ಹಫ್ತಾಳ್ಕಾಚ್ಮಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ 

ಮಂಡಳಿಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ೦. ಕಾಮಾ ಹೂಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಚುನಾವಣ್ 

ಸಭೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಜೊೂಡೆ ಜೊರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ 

ಮಳೊನ್ ತಾಕಾ ಚುನಾವಣಂತ್ ಪುರ್ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಭಾಸಾಯ್ಲೊ. ತ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ 

"'ಪಯ್ಣ್ಲಾರಿ' ಪತ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆ ವಿಷಾಂತ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ದೊ ನಿರ್ಣಯ್ ಪ್ರಕಾಶಕಾನ್ 

ಆನಿ ಹಾ೦ವಂ ಘೆತ್ಲೊ. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾ೦ವಂ ಸಂಶೋಧನ್ 

ಕರ್ನ್ ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಲೇಖನಾವಳ್ 

ಸುರು ಕೆಲಿ. ಹ್ಮಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ಬೊಂಬಂಯ್ಸ್ ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆ 

ಕೆಲ್ಲಿಂ ಸಾಂಧನಾಂ ಆನಿ ಜೂಡ್ಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ವರ್ಣಿಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾವಳಿಚೊ 

ಮಂಗ್ಳುರ್ಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಕಾಂಚೆರ್ ಬರೊಚ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಲೊ. ಸಬಾರ್ 

ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೊರ್ಜಾನ್ ತ್ಕಾ ಲೇಖನಾವಳಿಚೊ ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನಾನ್ 

ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಲೊ. 

ಜೊರ್ಜಾಚ್ಯಾ ಸಜೆರ್ ಪಾಟಿಲಾಚೂ ದಬಾವ್ 

ಚುನಾವ್ ಪ್ರಚಾರಾಚೊ ದಾವ್ ವ್ಹಾಡೂನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಪಾಟಿಲಾಕ್ 

ಘಾಮ್ ಸುಟೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಜೂರ್ಜಾಚ್ಕೊ ಚುನಾವ್ ಸಜಾ ವ್ಹಡ್ 

ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಪಾಟಿಲಾಚ್ಕೊ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಎಕಾ 

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಚೌಪಾಟಿ ದರ್ಯಾದ'ಗೆರ್ ಜೊರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಿ ಏಕ್ 

ಬೃಹತ್ ಸಭಾ ಜಮ್ಲ್ಲಿ. ತ್ಕಾಚ್ ವಳಾರ್ ಪಾಟಿಲಾಚೆಂ ಏಕ್ ಹಲಿಕೊಪ್ಪರ್ 

Vote for S.K. Patil' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಿಯೊನ್ ಲಾಯ್ಬಾಂಚೊ ಸ್ಲೋಕ್ 
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ಆಟಾಪಿಲ್ಲೆಂ ಬೊಂದೆರ್ ಉಮ್ಮಾಳಾವ್ನ್ ಸಭೆ ವಯ್ರ್ ಫಕತ್ 100 ಪುಟಿಂ 
ವಯ್ರ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಅಸಲೆಂ ಅನ್ನ್ಯಾಯಾಚೆಂ ಬಲಾತ್ಕಾರಿ ವರ್ತನ್ ಪಳೆವ್ನ್ 

ಲೋಕ್ ತಶೆಂ ಫುಡಾರಿ ಖುಬಾಳ್ಕೆ. ಕೊಂಗ್ರೆಸಾ ವಿರೋಧ್ ನಾರ್ಕಾಂನಿ ಆಕಾಸ್ 
ಗಾಜ್ಜೆಂ. ಕಮುನಿಸ್ಟ್ ಪುಡಾರಿ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಡಾಂಗೆ ಆನಿ ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ 
ಸವಾಲ್ ಘಾಲೆಂ ಕಿ ನಿತಿಚೆಂ ಚುನಾವಣ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್ ತೆಂ ಹೆಂಚ್ಗಾಯ್ 

ಮ್ಹುಣೊನ್. ಸಲ್ವಣ್ ರೂಪ್ರೂಪ್ ಮುಖಾರ್ ಯೆತಾನಾ ಎದೊಳ್ 

ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಲ್ಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನೆಣಾಸ್ಲ್ಲೊ ಪಾಟಿಲ್ ಆತಾಂ 

ಘಾಭರ್ಲೂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಪಂದ್ಲಿ ದರ್ ರೆಂವೆಬರಿ ಕೊಸ್ಫೊನ್ ವ್ಹೆಚಿ ತಾಕಾ 

ದಿಸ್ಲಿ. ದದಸ್ಟಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಆತಾಂ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ಡ್ ಮತ್ದಾರಾಂಚಿಂ 

ದಾರಾಂ ಬಡಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಪ್ರಚಾರಾಚ್ಕಾ ನಿಮಾಣ್ಮಾ ದಿಸಾ ಗಿರ್ಗಾ೦ವಾಂತ್ಲ್ಯಾ 

ಗಡ್ಡೆಚ್ಕಾ ಗಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತೊ ಪಾದಯಾತ್ರಾ ಕರ್ನ್ ಭಂವೊ_; ದುಖಾನ್ಹಾರಾಂಕಡೆ 

ಆನಿ ಸಾದ್ಕಾ ಲೊಕಾಕಡೆ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ; ಲ್ಲಾನಾ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ತೊ ಭೆಟ್ಟೊ. ಎಕಾ 

ಮ್ಹಯ್ನ್ನಾಚ್ಕಾ ಆವ್ಲೆಂತ್ 100 ಮೀಟಿಂಗಾಂ ತಾಣೆ ಆಪಯಿಲ್ಲಿಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ 

ಘುರಾಡಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ ಸರಾನಾಸ್ತಾಂ ಚುನಾವ್ ಜಿಕ್ಟೊ ಹೂ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ 

ಗೊಲಿಯಾಡ್್ ಆತಾಂ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ಡ್ ವೋಟ್ ಮಾಗ್ತ್ಮಾನಾ ಲೊಕಾಕ್ ಅಜ್ಕಾಪ್ 

ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ವೊಣ್ಮಿವಯ್ಲೆಂ ಬರಾಪ್ ಆತಾಂ ಸಾಫ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಜೋರ್ಜ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಜೀಪಾರ್ 

ನಿಮಾಣ್ಮಾ ದಿಸಾಚ್ಮಾ ಪ್ರಚಾರಾಂತ್ ಜೊರ್ಜ್ ಎಕಾ ಉಗ್ರ್ಯಾಾ ಜೀಪಾರ್ 

ಬಸೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತ್ದಾರ್ ಶೆತಾಂತ್ ಭಂವೊೊ. ಮಧೆಂಮಧಂ ದೋನ್ 

ರಸ್ತೆ ಮೆಳ್ಹ್ಯಾಕಡೆ ಜೀಪಾರ್ ಉಬೊ ರಾವೊನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ 

ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ವಾ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಣೆ ತಾಂಚ್ಕಾ ಸಮಸ್ಕಾಂ ವಿಷಾಂತ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ 

ಕೆಲೊ... ಕುಂಭಾರ್ವಾಡಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಭೆಂತ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಿ 

ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾದ್ಕಾ ಲೊಕಾಕ್ ವಿಸರ್ದ್ಲಾ ಆನಿ ಪಯ್ಯ್ಕಾವಾಲ್ಕಾಂಚ್ಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ 

ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ದೇಶಾಂತ್ ಕಾಳೊ ಬಾಜಾರ್, ವೂರ್ವಿ ಲಿಪಂವ್ಚಿ ಆನಿ 

ಲಾಭ್ಚ್ ಸೊದ್ದೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ತಾಣಿಂ ಕಾಂಯ್ ಕೆಲೆಂನಾ. ಥೊಡೆ ಮಂತ್ರಿ 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ಹಾರಾಂಕ್ ಕಾಳೊ ದುಡು ಜಮಂವ್ಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿತಾತ್. 

ಥೊಡೆ ಕೊಂಗ್ರಸ್ ಫುಡಾರಿ ಮ್ಹಣ್ಬಾತ್ ಕಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಬೊಂಬಯ್ದಿ 

ಚರಿತ್ರಾ ತಯಾರ್ ಕರ್ದಾ ಖಾತಿರ್ ಪಯ್ಕೆ ಖರ್ಚುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. 

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚೊ ಆನಿ ಹರ್ ದಿಸ್ಪೊಡ್ಬ್ಬಾ ವಸ್ತುಂಚೊ 

ತತ್ಪ್ವಾರ್ ಜಾಲಾ. ಉದಾಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಾಸಮ್ ಮೆಳಾನಾ. ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚ್ಕಾ 
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ವಸ್ತೆಂತ್ 24 ವೊರಾಂಯ್ ಉದಾಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮಧ್ಮಮ್ ವರ್ಗಾಚ್ಮಾ ವಸ್ತೆಂನಿ 

ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಸೈತ್ ಉದಾಕ್ ನಾ. ಹೆಂ ಅಶೆಂಚ್ ಚಲಾತ್ ಜಾಲ್ಮಾರ್ 

ಆಪುಣ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಾ ವಿರೋಧ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಂಘಟಿತ್ 

ಕರ್ಮಲೊಂ. 

ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಯ್ಕಾಚೆಂ ಆಮಾಲ್ ಚಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ 

ಆತಾಂ ಸಲ್ಪಣೆಕ್ ತೊಂಡ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೊಡು ವಕಾತ್ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ವ್ಯಾ ಬರಿ ಜಾಲೆಂ. 

ತಾಣಿ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಲೊಕಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಾ ವಯ್ದೆಂ 

ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಂವ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆ ದೆದೆಸ್ಟಾರ್ ಜಾಲ್ಕಾತ್, ಜೊರ್ಜ್ 
ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಖೆತ್ವಾಡಿಂತ್ ಚಲ್ಲ್ಲ್ವಾ ಎಕಾ ಸಭೆಂತ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಿ 

ಅಧಿಕಾರಾಚ್ಕಾ ಅಬ್ಭಾಯೆನ್ ಭರ್ಲ್ಲೆ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಬೊಸ್ ಆತಾಂ ಹಿಂಸಾಚಾರಾಚೊ 

ಆಸ್ರೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್; ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಕಾ ಚುನಾವ್ ಪ್ರಚಾರಕಾಂಕ್ 

ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಗುಂಡಾಂನಿ ಮಾರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. 

ಉಮರ್ಶ್ಪಾಡಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮೀಟಿಂಗಾ೦ತ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, 'ಮ್ಹಾಕಾ 

ಥೊಡ್ಕಾಂನಿ 'ಬಂದ್ಮಾಸ್ಟರ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ದವರ್ದಾಂ. ಜರ್ತರ್ ಹ್ಮಾ 

ಫೆಬ್ರೆರ್ 21 ತಾರಿಕೆರ್ (ಚುನಾವಾ ದಿಸಾ) ಬೊಂಬಂಯ್ಕ್ ಆಪುಣ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ 

ಬಂಧ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊಂ, ತೆದ್ನಾ ಸಾದ್ಕಾ ಲೊಕಾಡ'ಂಯ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕರ್ತವ್ಕ್ 

ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತೃಪ್ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಗೆಲಿ. ಚುನಾವ್ ಸಂಪ್ತಚ್ ಲೊಕಾಚೊ ವಿಕ್ 

ವ್ಹಡ್ಲೊ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಕ್ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ನೋಟಿಸ್ 

ದಿತಲೊಂಕಿ ಸರ್ವ್ ನಾಗರಿಕಾಂಕ್ ಉದಾಕ್ ಸಮಾಸಮ್ ವಾಂಟುನ್ ದೀಂವ್ಕ್.' 

ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ 

ಜೆರಾಲ್ ಇನ್ಕೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚೊ ಫುಡಾರಿ ವಲೇರಿಯನ್ ಎ. ಡಿಸೋಜಾ 

ಮ್ಹಣ್ಟಾ, 

'ಹಾಂವ್ ಜೊರ್ಜಾಚ್ಮಾ ಸಾದ್ಮಾ ಚುನಾವಣ್ ಕಾಮ್ನಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ 
ಎಕ್ಲೊ. ತಾಚೆಮುಖಾರ್ ಪಡಾನಾತ್ಲ್ಲೊಂ. ಪಂದ್ರಾ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ 

ತಾಚ್ಮಾ ಚುನಾವಣ್ ಪ್ರಚಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ. ತಾಚಿಂ ಮೀಟಿಂಗಾಂ 

ಸಕಾಳಿಂ 6 ವೊರಾರ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಮದ್ಯಾನ ಉಪ್ರಾಂತ್ 2 - 3 

ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ತಾಲಿಂ. ಲೋಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಮಾಲೊ. ತೊ 

ಉಲಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಮಾರ್ ವೊರ್ ದೇಡ್ ವೊರ್ಭರ್ ದೇಶಾಚ್ಕಾ 

ಸಮಸ್ಕಾಂವಯ್್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ. 

ಭೆಂಡಿಬಜಾರ್ ಏಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಜಾಲೆಂ. ಪಾಟಿಲಾಚ್ಕಾ ಸಮರ್ಥಕಾಂನಿ 
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ತಾಚಿ ವೇದಿ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲಿ. ತರಿ ತಾಚೆಂ ಮೀಟಿಂಗ್ ರಾವ್ಲೆಂನಾ. 

ಹಜಾರೂಂ ಲೋಕ್, ಅಧಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಸಲ್ಮಾನ್, ತ್ಕಾ ಮೀಟಿಂಗಾಕ್ 

ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಜೊರ್ಜಾಚಿ ಭಾಷಣ್ ಶಾದಿ ಹಾಂವೆಂ ಥಂಯ್ಸರ್ 

ಪಳೆಲಿ. ಜೋರ್ಜ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, 'ಕಾಲ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾದೋಬಾ ಪಾಟಿಲ್ 

ಆಯಿಲ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಆಪುಣ್ ಜಿಕ್ಲೊಂ ತರ್ ಏಕ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಪುಡಾರಿ 

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕರ್ನಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೂನ್ ಗೆಲೊ ಖಂಯ್. ಹಂ ಆಯ್ಕೊನ್ 

ತುಮ್ಮಾಂ ಭಾರಿ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಮಾ ಆಸ್ಕಲಿ. ಪುಣ್ ಹಿ ಭಾಸಾವ್ಲಿ ಪಾಳುಂಕ್ 

ಸಾದೋಬಾಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಧ್ಕ್ ನಾ, ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಸಾದೋಬಾ ಜಿಕ್ಟೊನಾ. . 

ತಾಚ್ಕಾ ಬದ್ದಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಕ್ ವ್ಹೆತಲೊಂ.' ಉಪ್ರಾಂತ್ 
ಮುಖಾರ್ ಬಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ವಾಕ್ ತೊ ವಿಚಾರಿ, 'ತುಜಂ ನಾಂವ್ ಕಿತಂ?' 

'ಅಬ್ದುಲ್ ಹುಸೇನ್' 

'ಖಂಯ್ ರಾವ್ತಾಯ್?' 

'ಹೆಣೆಂಚ್ ಲಾಗಿಂ ಎಕಾ ರುೂಪ್ಹಾಂತ್' 

'ಬರೆಂ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಾಲ್ಮಾರ್ ತುಕಾ ರೂಪಾ 

ಬದ್ದಾಕ್ ಫ್ಲೆಟ್ ದಿತಲೊ? ತುಜಿ ದುಬ್ಬಿಕಾಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ತಲೊ?' 

ಆನೈಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, 'ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ?' 

'ಮಹಮ್ಮದ್ ಗಪಘೂರ್' 

'ಉಂಯ್ ರಾವ್ತಾಯ್?' 

'ವೋ ಔ'ಂಯ್ ಪುಟ್ಪಾತಿರ್' 

'ಗಫೂರ್ಭಾಯಿ, ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ್ ಕೆದಂ ಆಸಾ?' 

ನ 

'ತರ್ ಆಯ್ಕ್, ಥಂಯ್ಸರ್ 380 ಕುಡಾಂ ಆಸಾತ್. ತಾಕಾ ತಿತ್ಲಿಂ 

ಗರ್ಜ್ ಆಸಾತ್? ತಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ತುಕಾ ದಿತಲೊ?' 

ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೊಟ್ ಜೊಕುನ್ 'ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ?' 

ಹ ಚ್ 
'ಉಂಯ್ ರಾವ್ತಾಯ್?' 

'ಹಾಂಗಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಂ, ಡ್ಂಯ್ಡ್ ನಿದ್ತಾಂ.' 

'ಪಳೆ ಹಸನ್ಭಾಯಿ, ಫಾಲ್ಕಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಏಕ್ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ 

ಜಾಲೊ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತುಕಾ ಘರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ತಾಚ್ಕಾ ವಿಶಾಲ್ ಆಂಗ್ಲಾಂತ್ 
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ವ ತಾಚ್ಕಾ ಫುಲಾಂತೊಟಾಂತ್ ಜಾಗೊ ದಿತಲೊ? ತುಜಿ ದುಬ್ಭಿಕಾಯ್ ಉಣಿ 

ಜಾತೆಲಿ? ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಮ್ಹಣ್ಬಚ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ 

ಕಿತೆಂ? ಹಿಂದು ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಆಮ್ಕಾಂ 

ಜಾಯ್ ತುಮ್ಚೆ ತಸಲ್ಮಾಂಚೊ ಜಿಣ್ಯೆ ಪಾಂವ್ನೊ ಸುದ್ರಾಂವ್ಚೊ ತುಮ್ಚೆ 

ತಸಲೊ ಸಾದೊ ಮನಿಸ್. ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ರೋಟಿ, ಕಪ್ಡಾ ಆನಿ ಮಕಾನ್.' 

ಥೊಡ್ಮಾ ಮೀಟಿಂಗಾನಿಂ ತೊ ಮ್ಹಣ್ವಾಲೊ, 'ಥೊಡೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರ್ಕಿ 

ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಯ್ಲೊ. ಹಿ ವಿ೦ಚೊಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲಿ? ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಜಲ್ಮ್ ದೀ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಆವಯ್ 

ಬಾಪಾಯ್ಲಾಗಿಂ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ? ಮ್ಹಾಕಾ ತಶೆಂ ವಿಂಚುಂಕ್ 

ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ಯೊಂ. 

ಆನಿ ಸಾದೊಬಾನ್ ಕಿತೆಂ ಆಪ್ಲಾಕ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ ಜಲ್ಮ್ ದೀಜಾಯ್ 

ಮ್ಹುಣ್ ಅವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಲಾಗಿಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಥ'೦ಂಯ್ 

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ?' ಅಸಲ್ಕಾ ಸಂದರ್ಭಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಟಕಾಂಕ್ ಧಾರಾಳ್ ಹಾಸೊಂಕ್ 

ಮೆಳ್ವಾಲೆಂ. 

ಸುಂದರ್ಬಾಯ್ ಹೊಲಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ 

ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ 'ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಕೆನಾಂತ್. ತುಮ್ಚೊ ಏಕ್ ವೋಟ್ 

ಆನಿ ಏಕ್ ನೋಟ್ ದಿಯಾ.' ದೊಗಾಂ ಜಣಾಂನಿ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ತುವಾಲೊ 

ಸೊಡವ್ನ್ ಜಮ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕಡ್ಡೆ ಪಯ್ಕೆ ಜಮೊ ಕೆಲೆ.' 

ಪಾಟಿಲ್ ಸಲ್ವೊನ್ ಯಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ 

ಚುನಾವಣೆಚೊ ದೀಸ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ, ಪಾಟಿಲಾಚ್ಕಾ ಭೋವ್ 

ಾಗ್ಕಿಲ್ಮಾ೦ಕ್ ಸೈತ್ ತೊ ಸಲ್ಮೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಹ್ಮಾ 

ಶಿಂ ಜೊರ್ಜಾಚೊ ಭಾವ್ ಲುವಿ ಏಕ್ ಸ್ವಾರಸ್ಕ್ ಘಡಿತ್ ಅಶಂ ವರ್ಣಿತಾ: 

'ಹಾಂವ್ ತವಳ್ ಎಕಾ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೊಂ ಮಾತ್ರ್. ಮ್ಹಜೆಂ 

ಆಫಿಸ್ ಮೆರಿನ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 1907 ಫೆಬ್ರೆರಾಚ್ಕಾ ಸಾಧಾರ್ಣ್ 

ಮಧ'ಗಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಹಾಂವ್, ಆಮ್ಚೊ ಮ್ಯಾನೆಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ 

ಶ್ರೀ ವಾಡಿಮಲ್ ದಲಾಮಲ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ಎಕ್ಲೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಕಾ 

ಕಾರಾರ್ ಬಸೊನ್ ಯೆತಾಲ್ಮಾಂವ್. ಕಂಪೆನಿಚೊ ಥೊಡೊ ಮ್ಹಾಲ್ ಪರೆಲ್ 

ಡೆಲಿವರಿ ಕರ್ನ್ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ಆಫಿಸಾಕ್ ವೈತಾಲ್ಮಾಂವ್. ವಾಡಿಮಲ್, 

ಎಸ್.ಕೆ. ಪಾಟಿಲಾಚೊ 'ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ಟ್' ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. 

ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಜೊರ್ಜಾಚೊ ಭಾವ್ ಮ್ಹಣ್ ತೂ ನಣಾಸ್ಲ್ಲೊ. ತೊ 
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ಡ್ರೈವರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಆಮಿ ದೋಗ್ ಪಾಟ್ಲ್ವಾನ್ 

ಬಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತೆ ದೋಗೀ ಸಿ೦ಧಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ 

ಬಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟರಾನ್ ವಾಡಿಮಲಾಕ್ ಸಿಂಧಿ ಭಾಶೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿ 

ಆಪ್ಣಾಚ್ಕಾ ಕುಶಿನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸಾ ತೊ (ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಹಾಂವ್) ಜೊರ್ಜಾಚೊ 

ಛಾವ್ ಮ್ಹಣ್. ವಾಡಿಮಲ್ ಎಕಾಚ್ಛಾರಾ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ದೊೊ. ಪಾಟಿಂ 

ಗುಂವೊನ್ 'ವ್ಹಯ್ಲಿ? ಖಾಶಾ ಭಾವ್? ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೊ ' 

ಖಾಶಾ ಬಾವ್?' ಮ್ಹಣೊನ್ ಸವಾಲಾಂ ವಯ್ಫ್ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ. 

ಮಾಗಿರ್ ಮ್ಹಜೆ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, 'ಪಾಟಿಲ್ ಮ್ಹಜೊ. 

ಲಾಗ್ಕಿಲೊ ಮಿತ್ತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಮ ಪಾವ್ಟಿಚ್ಮಾ ಚುನಾವಣಂತ್ ವಯ್ಫ್ ಪಡ್ಡೊ 

ದಿಸಾನಾ. ತುಂ ಕಿತೆಂಮ್ಲ್ಹಣ್ಟಾಯ್?' 

'ಮ್ಹಜ್ಮಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಚುನಾವ್ ಪ್ರಚಾರಾಂತ್ ' 

ಹಾಂವ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ನಾ.' ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ. 

ಲುವಿ ತವಳ್ ಹ್ಮಾ ಕಾಮಾಕ್ ಭರಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್. ಸಕಾಳಿಂ ಆಪಿಸಾಕ್ 

ಗೆಲ್ಮಾರ್ ರಾತಿಂ ಆಟ್ ತೆಂ ಸಾಡೆ- ಆಟ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಫಿಸಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. 

ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಆಪ್ಟೊ ಬೋಸ್ ಪಾಟಿಲಾಚೊ ಲಾಗ್ಕಿಲೊ ಮಿತ್ ಮ್ಹಣ್ಬಚ್ ' 

ತಾಣ ಚಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ್ರುತಾಯೆನ್ ಉಲಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. 

ದಕ್ಷಿಣ್ ಬೊಂಬಂಯ್, ಚುನಾವಣಕ್ ರಾವ್ಲ್ಲೊ ತಿಸ್ರೊ ಉಮೇದ್ವಾರ್ 

ಮನೋಹರ್ ಕೊತ್ತಾಲ್ಯೀ ಏಕ್ ಕಾಮ್ನಾರ್ ಪುಡಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. 

ಗೋಧಿ ಕಾಮಾರ್ ಸಂಘಟನ್ ದಪ್ತರಾಂತ್ ತೊ ಆನಿ ಜೋರ್ಜ್ ಸಾಂಗಾತಾ 

ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಪ್ರಜಾ ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಮಾ ತರ್ಫೆನ್ ತೊ ಉಮೇದ್ವಾರ್ 

ರಾವ್ಲ್ಲೊ. ಥೊಡೆ ಮ್ಹಣ್ಣಾಲೆ ಕಿ ತಾಚೊ ಚುನಾವಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಪಾಟಿಲಾಚ್ಕಾ 

ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಡಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್. ಹೆಂ ಪಾತ್ಮೆತೆಲ್ಮಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ * 

ಸಹಜ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾಮ್ನಾರ್ ವೊಟಾಚೆ ವಾಂಟೆ 

ಕರ್ನೆಂ. ಹಾಂತುಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್. ಕಿತ್ಕಾಕ್ 

ಚುನಾವಣೆಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕೊತ್ತಾಲಾಕ್ ಫಕತ್ 1 1,000 

ವೋಟ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲಿ. 

1967 ಫೆಬ್ರರಾಚ್ಮಾ 21 ತಾರಿಕೆರ್ ಚುನಾವಣ್ ಜಾಲೆಂ. ವೋಟ್ 

ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಳೆಲ್ಕಾರ್ ವಾರೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಗುಂವ್ಚಾಲೆಂ 

ತೆಂ ಕಳ್ಬಾಲೆಂ. ಮಧ್ಯಮ್ ಆನಿ ಸಕಯ್ದ್ಲ್ಯಾ ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚೊ ಲೋಕ್ 

ಪ್ರಚಂಡ್ ಉತ್ಸಾಹಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. 68 ಪ್ರತಿಶತ್ ಲೊಕಾನ್ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ಲಿ. 

ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಿ ಜೀಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಕಾ 

ಹಜಾರೊಂ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಘೋಶಿತ್ ಕರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ' 

ಭಾ 
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ಚ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಕರುಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಕಸಲೀಯ್ 

೦ಕ್ಲಿ ಚಾಲ್ ಆಧಾರ್ನ್ ಧವಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಕಾಳೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಬಿತ್ ಕರಿತ್ 

ಲ್ಕಾರ್? ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಿತೆಂಯ್ ರಿಸ್ಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ದುಸ್ರೆ 

ಮತಗಣನ್ ಸುರು ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವೊಟಾಂಚ್ಕೊ ಪೆಟಿ ದವ್ರಿಲ್ಲ್ಯಾ 
ಶ್ನಿಂಗಾ ಭಂವ್ರಿಂ ಜೊರ್ಜಾಚೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಯುವಕ್, ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ 

ಕ್ಸಿ ಚಾಲಕ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಮ್ಲಾರ್, ಹೊಟೆಲ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ಆನಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ 

ಮಲಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖುಶೆನ್ ಜಮೊ ಜಾಲೆ ಆನಿ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ನೀದ್ ಖಳ್ನ್ ತಾಣಿ 

ರೂ ಕೆಲೊ. 

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ವೋಟ್ ಲೇಖ್ ಕರ್ಗೆಂ ಕಾಮ್ ಚಾಲು ಆಸ್ಲೆಂ. 

ರಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವೊರಾಂ ಧಥಾಂವ್ತಾನಾ ಹ್ಮಾ ದಾವಿದ್ ಗೊಲಿಯಾಥಡಾಚ್ಕಾ 

ಮಿಜಾಂತ್ ಕೋಣ್ ಜಿಕ್ಕಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಫುಟ್ಪಾತಿರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಜಾಕಿಕ್ ಆನಿ 

ಕಿಕ್ ಸೈತ್ ಕಳ್ಲ್ಲೆಂ. ಫೆಬ್ರೆರ್ 23 ತಾರಿಕೆಚ್ಕಾ ಸಾಂಜೆರ್ 3.30 ವೊರಾರ್ 

ೂರ್ಜ್ 30,000 ವೊಟಾಂಕ್ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಲಾನ್ 

ಲ್ಪಣಿ ಮಾಂದುನ್ ಘುತ್ಹಿ. ತಕ್ಷಣ್ ತಾಣೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಪತ್ತ್ ಬರವ್ನ್ 

ಪ್ಲ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿ ಪದಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲೊ. ಸುಕ್ರಾರಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ 2೩4 ತಾರಿಕೆರ್ 

ಧಿಕೃತ್ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ಜೋರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ 29,434 

ಹುಮುತಾಂನಿ ಜಿಕ್ಲ್ಲೊ. ತಪ್ಕಿಲ್ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಅಶೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ: 
ಜುಮ್ಲಾ ವೋಟ್ 4,50,040 

ಪಡ್ಲ್ಲೆ ಜುಮ್ಲಾ ವೋಟ್ 3,04,813 

ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 1,47,841 

ಎಸ್.ಕೆ. ಪಾಟಿಲ್ 1,18,407 

ಸಿ.ಎಸ್. ಆಗರ್ವಾಲ್ PURE BE 

ಎಮ್.ಜಿ. ಕೊತ್ವಾಲ್ 11,6061 

ಕೆ.ಟಿ. ಮೀರ್ಚಂದಾನಿ ಶಕಗ 

ಸಿ.ಸಿ. ಛೋಟಾ 1,409 

ಎಮ್.ಯು. ಮೂಲ್ಚಂದಾನಿ 1,055 

ಕೆ.ಆರ್. ಬೆಂಗೇರಿ 800 

ಎಸ್. ಕೆ. ಪಾಟಿಲ್ ಆನಿ ಸಿ.ಎಸ್. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸೂಡ್ಲಾಲರ್ ಉರ್ಲ್ಲ್ಯಾ 

ಗ್ಭ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಡಿಪೊಜಿಟ್ ಹೂಗ್ಹಾಯ್ದೆಂ. 

ಉತ್ಸಾಹಿತ್ ಲೊಕಾಚೂ ಸಂಭ್ರಮ್ 

ಜೋರ್ಜ್ ಜಿಕ್ಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ನಂಯ್ 
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ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ ಆನಿ ಬೊಂಬಯ್ ಭಾಯ್ ಉಜ್ಯಾಬರಿ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಿ, 

ದಕ್ಷಿಣಾ ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ ಲೊಕಾಚೊ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಸಾಂಗ್ಟೊ ನ್ಹಂಯ್. 

ಗಲ್ಲೆಗಲ್ಲೆಂನಿ, ನಾಖ್ಕಾಂನಿ ಆನಿ ಮಯ್ದಾನಾಂನಿ ಲೋಕ್ ಜಮೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು 

ಜಾಲೊ. ಥೊಡೆ ದುಬಾವಿ ಡೊಮಾಸ್ ಹಿ ಖಬಾರ್ ಪಾತ್ಮೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ 

ಜಾಲೆ. ಬೊಂಬಯ್ದ್ಚಾ ಅನಭಿಷಿಕ್ಕ್ ಬಾದ್ಶ್ಚಾಕ್ ಎಕಾ ಸಾದ್ಕಾ ನಗರ್ಸೇವಕಾನ್ 

ಸಲ್ಫಯ್ಲೆಂ? ಹಂ ಕಶೆಂ ಜಾಂವ್ಡೆಂ? ಪುಣ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಹೆಂ ಆಪುಟ್ ಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ 

ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಬೊಂಬಯಾಂತ್ಲೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಎಕಾ ' 

ಉತ್ಸವಾಚೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಮತ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕ್, ಹೊಟೆಲ್ ಕಾಮ್ಗಾರ್, 

ದುಖಾನ್ಹಾರ್ ಆನಿ ಹರ್ ಸಾದೆ ನಾಗರಿಕ್ ಗಿರ್ಗಾಂವ್ ಜಮೊ ಜಾಲೆ, ಆನಿ 

ಚರ್ನಿರೋಡ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜೊರ್ಜಾಚ್ಮಾ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಸಂಘಟನ್ ದಘ್ಕರಾಕ್ 

ಆನಿ ಚುನಾವಣ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯಾಕ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ಲಾಗ್ಲೆ. 

ಸಗ್ಳೆಂ ಗಿರ್ಗಾಂವ್ ವಠಾರ್ ಜೊರ್ಜಾಚ್ಕಾ ಅಭಿಮಾನಿಂನಿ ಭರ್ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂತುಂ 

ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಯುವಜಣ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಸಾಂಜ್ ವ್ಹಚೊನ್ ರಾತ್ ಜಾತಾನಾ: 
ಫ್ಲೋರಾಘಫೌಂಟನ್, ಧೂಬಿತಲಾವ್, ಉಮುರ್ಪಾಡಿ, ಬೆಂಡಿಬಜಾರ್, ಡೂಂಗ್ರಿ, 

ತಾರ್ದೆವ್, ಬಾಯ್ಕಲಾ ಆನಿ ಬಡ್ಡಾಕುಶಿನ್ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉತ್ಸಾಹಿತ್ 

ಲೊಕಾಚಿ ಖೆಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಜೋರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ವೆವಗ್ಳ್ಯಾ 

ಪುರ್ಶಾಂವಾಂನಿ ಲೊಕಾನ್ ಖಾಂದಾರ್ ದವರ್ನ್ ವೈಲೊ. ಖಂಯ್ ಖಂಯ್ 

ತೊ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೊ, ಲೊಕಾನ್ ನಾಚೊನ್ ಆನಿ ಕಂತಾರಾಂ ಗಾವ್ನ್ ತಾಚೊ 

ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಉಲ್ಲಾಸಿಲೊ. 

ಎಸ್.ಕೆ. ಪಾಟಿಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾಚ್ಕಾ ಶಿಖರಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ 

ವಿಶೇಸ್ ಧಯ್ರಾನ್ ತಾಕಾ ವಿರೋಧ್ ರಾವೊನ್ ಜಿಕ್ಲ್ಲೆಂ ಹ೦ ಜೊರ್ಜ್ 

ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಚುನಾವಣೆಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ 

ಮ್ಹಣ್ ಚರಿತ್ರಂತ್ ಅಮರ್ ಉರ್ಕೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಕೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಮಾರೀ ಜಾಯ್ತಿ9 

ಮಹತ್ವಾಚಿಂ ಚುನಾವಣಾಂ ತೊ ಜಿಕ್ಲಾ. ತರಿ ರಾಷ್ಟ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಜೊರ್ಜಾನ್ 

ರಾಜ್ನೀತಿ೦ತ್ ಹೆಂ ಪಯ್ದೆಂ ಜಯ್ ಮೇಟ್ ತಾಣೆ ಕಾಡ್ದೆಂ ಮ್ಹಣ್ಕತ್. 

ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಫಕತ್ ಬೊಂಬಯ್ಕ್ ಆನಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಆತಾಂ ದೇಶಾದ್ಕಂತ್ ಫಾಂಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. 

'ಜಯಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಒಫ್ ಜೋಂಜೇ' 
ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಕಾಂತ್ ಲೊಕಾನ್ ಮನ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ಕೆದಿ ವ್ಹಡ್ ಸಕತ್ ತರಿ 

ಪಾಡಾವ್ ಕರೈತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲೆಂ, 

ಪಾಟಿಲಾಕ್ ತಾಚ್ಕಾ ಜಿಣ್ಮೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ಎಕಾ ಖರ್ಕಾ ವಿರೋಧಿಕ್ ತೊಂಡ್ 
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೦ವ್ಕ್ ಪಡ್ಲ್ಲೆಂ. 17 ವರ್ಸಾಂ ಮುಂಬಂಯ್ಕ್ ಕಾಮ್ಗ್ಲಾರಾಂಕ್ ತಾಂಚಾ 
ಕ್ಕಾಂಚಿ ಜಾಣಿವ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ವಾ ಮಿತಿ ಭಿತರ್ದ್ಯಾ 

ಸ್ಕಾಂಚ್ಕ್ಮಾ ಆನಿ ಹರ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳಾಂಚ್ಕಾ ಮಜತಿನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚ್ಕಾ ಎಕಾ 

ಕ೦ತ್ ಖಾಂಬ್ಕಾಕ್ ಆಡ್ ಘಾಲೊ. ಬೊಂಬಂಯ್ಕ್ ರಾಕ್ಸಾಕ್ ಪಾಡಾವ್ 

್ಗೊ (Giant killer of Bombay) ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ತಾಕಾ 
ಸ್ಲಂ. ಕೊಂಗ್ರಸ್ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಬಿತರ್ಲೆಂ ಪುರ್ತೆಂ ಬಳ್ ವಾಪ್ರುನ್ 

ಕಾ ಆಪ್ಪುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಂಣಿ ಪೆಂಕ್ಟಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಮಾರುಂಕ್ 

ಸೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿಯಮಾಚಿ ಸೈತ್ ಪರ್ವಾ ಕೆಲಿನಾ. ಜೊರ್ಜಾಚಿ ಭಾಷಣ್ಶಾಡಿ, 

ಇಕಾಕ್ ಸಂಘುಟಿತ್ ಕರ್ಡಿ ವಿದ್ಯಾ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ್ ಆನಿ ದಯ್ಸ್ ಹ್ಯಾ 

ನಾವಣೆಂತ್ ಫುಲೊನ್ ಆಯ್ದಿಂ. ಇತ್ಲ್ವಾ ತರ್ನ್ಮಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ 

ಟ್ಟಾರ್ ಪ್ರಜಳ್ಲ್ಲೊ ಹೂ ಪಯ್ಲೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ 

ಖಾರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ರುುಜಾಂ ತಾಕಾ ರುುಜೊಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ತ್ಕಾ ದಿಷ್ಟಿನ್ 

0ಗ್ಡ್ಂ ಜಾಲ್ಮಾರ್, ಹಿ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಜೀಕ್ ಭೋವ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ 

ಮಿಜಾನಿತಿವರ್ವಿಂ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಾಯ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ನವಿಂ ಕಲ್ಪನಾಂ ಆನಿ ನವೆ 

ಷ್ಟಿಕೋನ್ ತಾಣೆ ಮುಖಾರ್ ಹಾಡ್ಲೆ ಆನಿ ತೊ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಕಾ 

ಹಚಿ ಜಾಣಿವ್ ಆತಾಂ ಸಗ್ಫ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. 

ಬಿ 

U0 
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ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ - ಆದಿಂ ಆನಿ ಆತಾಂ 

ಜೆದ್ನಾ ಜೋರ್ಜ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯ್ಲೊ, 

ತಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲಿ 31 ವರ್ಸಾಂ. ಎಕಾ ಲೋಕ್ಸಭಾ ಸಾಂದ್ಮಾಚಿ 

ಪ್ರಾಯ್ ಉಣ್ಕಾನ್ ಉಣಿ 25 ವರ್ಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಯ್ದೊ ಆಸಾ. ಪುಣ್ 40 ' 
ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ದ್ಲೆ ಚುನಾವಣ್ ಜಿಕೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಭಾರಿ ಅಪ್ರೂಪ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ವಾ. 

ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಪರೈೆಂ ಸ ಪಾವ್ಟಿ ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬೆಕ್ ತೊ 

ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚಿ ಅರ್ಥಿ ಜೀಣ್ ತಾಣೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ 

ರಾಜ್ಕಾರಣಾಂತ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಯ್ಕಾ. ಗೆಲೆತ್ಕಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಭಾರತಾಚಿಂ ಕಾಯ್ದೆ 

ಕಾನುನಾ೦ ಪಾರ್ಲಿಮಂಟಾಚ್ಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಮೋಳ್ನ್ಡ್ ತಿಂ ಸಾದ್ಕಾ 

ನಾಗರಿಕಾಚ್ಕಾ ಬರಪಣಾಕ್ ಜ್ಕಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಜ್ಯಾಂತ್ ತಾಚೊ ಮೊಟೊ ಹಾತ್ 

ಆಸಾ. ಪಾರ್ಲಿಮಂಟಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೂಡ್ಕಾ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ತರ್ಕಾ೦ಂನಿ ತಾಣೆ 

ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ ಆನಿ ಏಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಭಾಷಣ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಭ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ 

ತೊ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಜಾಲಾ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಂತ್ ವಿರೋದಿ ಬಸ್ಕೆಂಚೆರ್ ಬಸೂನ್ 

ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಉಟಯಿಲ್ಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಆನಿ ವಿಷಯ್ ಪದ್ಧರ್ ಆಸ್ಚಾ 

ಸರ್ಕಾರಾಂಕ್ ಡರ್ಡರಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾ೦ತ್. ಅಶೆಂ ತಾಚ್ಕಾ ಜಿಣ್ಮಚೊ ಏಕ್ 

ಬಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾವಿಷಾಂತ್ ಆಮಿ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ತಿ 

ಜಾಣಾಜಾಂವ್ದೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ದಿಸ್ತಾ. 

ಸರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಲುಟ್ಕೆನ್ಸ್ ಆನಿ ಸರ್ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಬೇಕರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ 

ದೊಗಾಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಬಿಂನಿ ಹ್ಯಾ ಮಜ್ಬೂತ್ ಬಾಂದ್ಬಾಚೆಂ 

ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ. 1921 ಫೆಬ್ರೆರ್ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಹಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚೊೂ ಬುನ್ಶಾದಿ 

ಫಾತರ್ ದವರ್ಲೊ. ಸ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೈಸ್ರೋಯ್ ಲೋರ್ಡ್ 

ಅರ್ವಿನಾನ್ 1927 ಜಾನೆರ್ 18ವೆರ್ ಹೆಂ ಬಾಂದಾಪ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಕಾ 

ಬಾಂದ್ಬಾಚೊ ಖರ್ಚ್ 83 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್. 3560 ಪುಟಿ ಪರಿಧಿಚೆಂ, 

ವರ್ತುಳಾಕಾರಾಚೆಂ ಹಂ ವಿಶಾಲ್ ಬಾಂದಾಪ್ ಸ ಎಕ್ರೆ ಜಾಗ್ಕಾರ್ ಬಾಂದ್ಲಾಂ. 

ಹಾಂತುಂ ಲೋಕ್ಸಭಾ ಆನಿ ರಾಜ್ಕ್ಸಭಾ ಆಸಾತ್. ಲೋಕ್ಸಭಾ, ರಾಜ್ಕ್ಸಭಾ, 

ಲೈಬ್ರೆರಿ ಹೊಲ್ ಆನಿ ಬೊಲ್ಕಾಂವಾಚ್ಕ್ಮಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ವೊಣ್ಮಿಂವಯ್ರ್ ಕಲಾಕೃತಿ 

ಸೊಬ್ರಾತ್. 

ಲೋಕ್ಸಭೆಚ್ಕಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆರ್ ವಿವಿಧ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಸಾತ್. 98 

ಬಸ್ಕಾ ಆಸ್ಚಿ ಪ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಸಭಾಪತಿಚ್ಕಾ ಕದೆಲಾವಯ್ಚ್ ಆಸಾ. ಪ್ರೆಸ್ 
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ಗ್ಯಾಲರಿಚ್ಕಾ ದಾವ್ಕಾಕ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಸಾ. ಹಾಂತುಂ 28 ಬಸ್ಕಾ ಆಸಾತ್. 

ಪ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿಚ್ಕಾ ಉಜ್ಜ್ವಾಕ್ ಪ್ರಖ್ಕಾತ್ ಸಯ್ತ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಗ್ಯಾಲರಿ (52 ಬಸ್ಕಾ) 

ಆನಿ ರಾಜ್ದೂತ್ ಸೇವಕಾಂಚಿ (Diplomatic) ಗ್ಯಾಲರಿ (28 ಬಸ್ಕಾ) 

ಆಸಾ. ತಶೆಂಚ್ ರಾಜ್ಕ್ಸಭೆಚಿ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆನಿ ಮಹಿಳಾ ಗ್ಯಾಲರಿ 

ಆಸಾತ್. ಒಟ್ಟು ಮೆಳೊನ್ 593 ಬಸ್ಕಾ ಆಸ್ಚೊ ಸಾತ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಸಾತ್. 

ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಚರ್ಚಾ ಆಸ್ಚ್ವಾ ದಿಸಾಂನಿ ವ ಖಂಚ್ಕ್ಮಾಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚೆ 

ಮುಖೆಲಿ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ ರ್ ಹ್ಕೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಗ್ಯಾಲರಿ ಭರ್ತಾತ್. 

ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಧಾವಂ ಚುನಾವಣ್ 
1950 ಜಾನೆರ್ 26ವೆರ್ ಭಾರತ್ ಏಕ್ ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ 

ಘೋಶಿತ್ ಜಾತಚ್ 1951 ಒಕ್ಟೋಬರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ 

ಲೋಕ್ಸಭೆಚೆಂ ಚುನಾವಣ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ತ್ಕಾ ವೆಳಾರ್ ಲೋಕ್ಸಭೆಂತ್ 489 

ಬಸ್ಕಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಮತದಾರಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ 17.32 ಕೊರೊಡ್ 

ಆನಿ ತಾಂತುಂ ವೋಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಕೊ 10.59 ಕೊರೊಡ್(61.1%). 

489 ಬಸ್ಕಾಂಕ್ 1, 874 ಉಮೇದ್ದಾರ್ ರಾವ್ಲ್ಲೆ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಚುನಾವಣೆಚೊ 

ಖರ್ಚ್ 10.45 ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಲೋಕ್ಸಭೆಂತ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ 

ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಲೆ 23.2%, ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ 18.4%, ಗ್ರಾಜ್ಕುಯೆಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ 

81.190%,. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಪದ್ವಿ: ಆಸ್ಲ್ಲೆ 11.8%, ಆನಿ  ದಾಕ್ಕೆಢ್, 

ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತಸಲೆ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಸಾಂದೆ 3.5% ಆಸ್ಲ್ಲೆ. 

40 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ 1991 ಮಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ಲ್ನ್ಯಾಚ್ಕಾ 2೦ವರ್ 

ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾವ್ಕಾ ಲೋಕ್ಸಭೆಚ್ಕಾ ಚುನಾವಣೆ ವೆಳಾರ್ 5೨1.41 ಕೊರೊಡ್ 

ಮತದಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಹಾಂತ್ಲಾ 53% ಮ್ಹಣ್ಣೆ 27.25 ಕೊರೊಡ್ 

ಮತದಾರಾಂನಿ ವೋಟ್ ದಿಲೊ. ಧಾವ್ಮಾ ಲೋಕ್ಸಭೆಂತ್ ೨545 ಬಸ್ಕಾ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ (ತಾ೦ತ್ಲೊ ದೋನ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ.) ಇತ್ಲ್ವಾ ಬಸ್ಕಾಂಕ್ 

8,953 ಉಮೇದ್ವಾರ್ ಉಬೆ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಚುನಾವಣಚೊ ಜುಮ್ಲಾ ಖರ್ಚ್ 

140 ಕೊರೊಡ್ ರುಪ್ಕಾ೦ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಲೊ. ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಕಾಂ 

ಪಯ್ಕಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಲೆ 3.0%, ಮುಟ್ರಿಕ್ ಆನಿ ಇಂಟರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 

ಶಿಕ್ಲ್ಲೆ 20%, ಗ್ರಾಜ್ಕುಯೆಟ್ 43.6%, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ 28.8% ಆನಿ 

ಹಿಎಚ್ಡಿ ಜಾಲ್ಲೆ 4 ಆಸ್ಲ್ಲೆ. 

ಅಶೆಂ ಪಯ್ದ್ಲಾ ಲೋಕ್ಸಭೆಕ್ ಆನಿ ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ 

ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾವ್ಕಾ ಲೋಕ್ಸಭಕ್ ರಾತ್ದೀಸ್ ಫರಕ್ ಆಸಾ. 

ಮತದಾರಾ೦ಚೊ ಸಂಕೊ ತೀನ್ ವಾಂಟೆ ವ್ಹಾಡ್ಲ್ಲೊ ತರ್, ವೋಟ್ 



104- ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 

ದಿಲ್ಲಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಅಡೇಜ್ ವಾಂಟೆ ವ್ಹಾಡ್ಲ್ಲೊ. ಉಮೇದ್ವಾರಾಂಚೊ 

ಸಂಕೊ ಲಾಗಿಂಲಾಗಿಂ ಪಾಂಚ್ ವಾಂಟೆ ವ್ಹಾಡ್ಲ್ಲೊ. 

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಲೋಕ್ ಸಭೆಂತ್ ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ಕಾರಾಂ 

ಜೋಕಿಮ್ ಆಳ್ವ ಆನಿ ವಾಯ್ದೆಟ್ ಆಳ್ವ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಚ್ಕಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ 

ಪಯ್ಲಿಂ ಪತಿ-ಪತಿಣ್ ಸಾಂದೆ. 

ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 1967 ಥಾವ್ನ್ 1998 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾತ್ 

ಪಾವ್ಟಿ ಲೋಕ್ಸಭೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲಾ. ಹ್ಯಾ ಸಾತ್ ' 
ಲೋಕ್ಸಭೆಂನಿ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಸಾದಾರಣ್ ಪ್ರತಿಭಚಿ, ಪ್ರಭಾವಾಚಿ ಆನಿ 

ದುಬ್ಭ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಚ್ಯಾಂಡಂಯ್ ಆಸ್ಚಾ ಅನುಭೂತಿಚಿ ವಿಶಾಲ್ ಮಾಪಾನ್ ಸಾಕ್ಸ್ 

ದಿಲ್ಕಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ಟಾಚಿ ಮ್ಹೊರ್ ದಾಂಬ್ಲ್ಯಾ. 

3 
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'ಲೇಬರ್ ಬೆಂಕ್' 

ಬೊಂಬಯ್ ಕಾಮ್ನಾರ್ ಸಂಘಟನ್ ಶೆತಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ 17 ವರ್ಸಾಂ 

ಕಾಮ್ ಕರ್ತ್ರಚ್ ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಬೊಂಬಯ್ ಚ್ಮಾ ಕಾಮ್ನಾರಾಂಚಿ೦ಂ ಸಮಸ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ, 

ತಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಿತೆಂ, ತಾಂಚಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ. ತಾಂಚ್ಮಾ ಲ್ಹಾನ್ 

ಲ್ಲಾನ್ ಗರ್ಜಾಂ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಯ್ಕೆ ರಿಣಾ ರುಪಾರ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ 

ಆಸ್ತಾಲೆ. ಲುಟ್ಟೆ ತಸಲಿ ವಿಪ್ರೀತ್ ವ್ಹಾಡ್ ಘೆವ್ನ್ (ಹೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ಮುಂಗಡ್ ಸೈತ್) 

ರೀಣ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಲಾಭಾಡಿ ಆಸ್ತಾಲೆ. ತಾಂಚಿ ವ್ಹಾಡಿಚಿ ದರ್ 40 ಪ್ರತಿಶತ್ 

ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ತಾಂಚ್ಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲೆ ರಿಣ್ಮಾರ್ - ಜಾಂವ್ದಿ 

ಟೆಕ್ಸಿವಾಲೆ, ಜಾಂವ್ಚಿ ಹೊಟೆಲ್ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ವ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಮಜ್ದ್ಜೂರ್- ಮಾಗಿರ್ 

ತೆ ಜಾಳಾಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ಹ್ಯಾಬರಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ಕೆತ್. ರಿಣಾಚ್ಮಾ ಜಾಳಾಡಾವ್ನ್ 

ಭಾಯ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ವದ್ದಾಡ್ಲೆ೦ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಜಾಳ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ 

ಅಂರ್ದಾಲೆಂ. ಏಕ್ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆನ್ಮೆಕ್ ಕಾಡ್ಜೆಂ - ಅಶೆಂ ರಿಣಾಂಚಿ 

ತುಟಾನಾತ್ಲ್ಲಿ ಸಾಂಕಳ್ಚ್ ಉಬಿ ಜಾತಾಲಿ. ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ 'ದಿ ಬೋಂಬೇ 

ಟೆಕ್ಸಿಮೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಯನಾ'ಂತ್ಲಾ ಟೆಕ್ಸಿವಾಲ್ಕಾಂಕ್ ವಾಹನ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ 

ಮಜತ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ.ಕಿತ್ಸೆಶೆ ಪಾವ್ಟಿ ಖಾಸ್ಸಿ ರೀಣ್ ದಿತೆಲ್ಮಾಂಚೆಂ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ 

ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಟೆಕ್ಸಿಚ್ ತಾ೦ಕಾಂ ಶರಣಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಬಾಲಿ. ಖಾಸ್ಗಿ 

ಆನಿ ಸಹಕಾರಿ ಬೆಂಕಾಂ ಟೆಕ್ಸಿವಾಲ್ಕಾಂಕ್ ವಾಹನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ರೀಣ್ ದೀನಾತ್ಲ್ಲಿಂ. 

ಯೂನಿಯನಾನ್ ಸರ್ಕಾರಾಲಾಗಿಂ ಹ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ನಿಧಿ ಘಡುಂಕ್ ಮಾಗ್ಲಿ 

ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕಾನ್ ಹಾಲಯ್ಲೆನಾಂತ್. ಟೆಕ್ಸಿವಾಲ್ಕಾಂನಿ ಚಳ್ಳಳ್ 

ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಚೆರ್ ಲಾಠಿಛಾರ್ಜ್ ಕೆಲಿ. ರೀಣ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಷಾಂತ್ 

ಟೆಕ್ಸಿವಾಲ್ಕಾಂಚೆರ್ ಭರ್ವಸೊ ದವ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣಾಲಿಂ ಬೆಂಕಾಂ. ಅಸಲ್ಕಾ 

ವೆಳಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬೆಂಕ್ ಆಸತ್ ತರ್ ತಾಣಿಂ ಉಣ್ಕಾ ವಾಡಿರ್ 

ಆನಿ ಚಡ್ ತಕ್ಷೆ ಫಡಾಫಡ್ ನಾಸ್ತಾಂ ರೀಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಜರ್ಮನಿ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರೇರಣ್ 

ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಕಲ್ಪನಾ ಜೊರ್ಜಾಚ್ಕಾ ಮತಿಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ 1962 ವರ್ಸಾ ತೊ 

ಜರ್ಮನಿಚ್ಕಾ ಭೆಟೆರ್ ಫ್ರೆಂಕ್ಫರ್ಟ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೆದ್ನಾ. ಜರ್ಮನ್ ಕಾಮ್ಲಾರ್ 
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ಸಂಘಟನಾಚ್ಕಾ ಮುಟಿಭಿತರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಸಹಕಾರಿ ಬೆಂಕ್ ವರ್ಸಾನ್ ವರ್ಸಾ 

ವ್ಹಾಡೊನ್ ವ್ಹೆತಾಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಜರ್ಮನಿಂತ್ಲೆಂ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಬೆಂಕ್ 
ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಹಾ ರುುಜಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಸ್ಮಾಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ 
ಬೆಂಕಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ವ್ಹಾಡಾವಳ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಅಸಲೆಂಚ್ 
ಏಕ್ ಬೆಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯೂನಿಯನಾಂನಿ ಆಸ್ಚಾ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಸುರು 
ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಲೊಚನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಹಿ ಆಲೊಚನ್ ತಾಕಾ ಭೋವ್ 

ಪಸಂದ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಭಾರತಾಕ್ ಪಾಟಿ ಆಯ್ದ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂಕಡೆ 

ಹ್ಮಾ ವಿಷಾಂತ್ ತಾಣೆ ಚರ್ಚಾ ಕೆಲಿ. 

ಹಿ ಕಲ್ಪನಾ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಸುಮಾರ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಹ್ಕಾ 

ಅವ್ನೆಂತ್ ಸಬಾರ್ ಅಡ್ಡಣ್ಕೊ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸುರ್ವೆರ್ ತಾಚ್ಕಾಚ್ 

ಸಾಂಗಾತ್ಮಾಂಕ್ ಹ್ಮಾ ಯೆವ್ವಣೆ ವಯ್ಸ್ ಫಾವೊ ತೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ತಾಂಕಾಂ 

ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಢೂಡೊ ತೆಂಪ್ ಲಾಗ್ಲೊ. 

ಬೆಂಕಾಚೆ ಪ್ರಥಮ್ ದಿರೆಕ್ಕೊರ್ 

ಬೆಂಕಾಚ್ಕಾ ಪ್ರಡ'ಮ್ ಧಾ ದಿರೆಕ್ಕೊರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಜೋರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, 

ರಣ್ಣಿತ್ ಭಾನು, ಜೊನ್ ಡಿ'ಸಿಲ್ದಾ, ಎಚ್.ಎಮ್. ಬಾಜಿ, ನಾರಾಯಣ್ ಫೆನಾನಿ, 

ಹರಿದಾಸ್ ಶುಕ್ತಾ, ಎಸ್.ಆರ್. ರಾವ್, ರಮಣ್ ಥ'ಕ್ಕರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಹ್ಮಾ ಬೆಂಕಾಕ್ 

'ಬೋಂಬೇ ಲೇಬರ್ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಬೆಂಕ್" ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ದವರ್ಲೆಂ. 1967 

ಡಿಸೆಂಬರ್ 19 ತಾರಿಕೆರ್ ಹಂ ಬೆಂಕ್ ಭಾರತೀಯ್ ರಿಜರ್ವ್ ಬೆಂಕಾಚ್ಕಾ 

ನಿಯಂತ್ರಣಾಖಾಲ್ ನೋಂದಿಕೃತ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಂ ಜಾವ್ಲ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಥಮ್ 

ಸಹಕಾರಿ ಬೆಂಕ್ ರಿಜರ್ವ್ ಬೆಂಕಾಚ್ಕಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾಖಾಲ್ ನೋಂದಿಕೃತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. 

ಹಾಚ್ಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ 1906 ವರ್ಸಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಹಕಾರಿ ಬಂಕಾಂ 'ರಿಜಿಸ್ಟಾರ್ 

ಒಫ್ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಬೆಂಕ್ಸ್' ಹ್ಯಾ ಪ್ರಶಾಸನಾಖಾಲ್ ನೋಂದಿಕೃತ್ ಜಾತಾಲಿಂ. 

ಪುಣ್ ಲೊಕಾಚ್ಕಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಹೆಂ'ಲೇಬರ್ ಬೆಂಕ್' ಮ್ಹಣೊನ್೦ಚ್ ಗಾಜ್ಜೆಂ. 

1967 ಡಿಸೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಕಾಯ್ದೊ ಬದಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ಅಭಿರುಚಿಚಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂಗಾ 

ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಚಾ. ಜೊನ್ ಡಿ'ಸಿಲ್ವಾನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಭ್ಯುದಯ 

ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಬೆಂಕ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಖಾಲ್ ನೋಂದಿಕೃತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಿಮಾಣ 

ಸಹಕಾರಿ ಬೆಂಕ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಲೇಬರ್ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಬೆಂಕ್ ನವ್ಕಾ ಕಾಯ್ದಾ ಖಾಲ್ 

ನೋಂದಿಕೃತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬೆಂಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹ್ಮಾ ದೋನೀ ಬೆಂಕಾಂಕ್ 

ನೋಂದಿಕೃತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಜೊನ್ ಡಿ'ಸಿಲ್ದಾಚೊ ಹಾತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

'ಬೋಂಬೇ ಲೇಬರ್ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಬೆಂಕಾ'0ಂತ್ ಜೊರ್ಜಾಚ್ಮಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ 
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ಯೂನಿಯನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ 'ಬೋಂಬೇಟೆಕ್ಸಿ ಯೂನಿಯನಾ' 

ಡಾವ್ನ್ ಹಜಾರೊಂ ಸಾಂದೆ ಜಾಲೆ. ಸುರ್ವಿಲೆಂ ಭಂಡ್ಚಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಲಾಖ್ 

ರುಪಯ್ ಜಮೊ ಕೆಲೆ. 1968 ಜಾನೆರಾಂತ್ ಫ್ರೀಯರ್ ರೋಡ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ 

ಬೋಂಬೇ ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನಾಚ್ಕಾ 10 ೬ 5 ಫುಟಿ ದಪ್ತರಾಂತ್ ಬೆಂಕಾಚೆಂ 

ಕಾಮ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ಬೆಂಕಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಶಾಖೊ. 

ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಬೆಂಕಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಅದ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಜೊನ್ 

ಡಿ'ಸಿಲ್ವಾ ತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಆಡಳಿತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿಂ ಥಾ 

ವರ್ಸಾಂ ಜೋರ್ಜ್ ಬೆಂಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲೊ. ಕಾಯ್ದ್ವಾ ಪ್ರಮಾಣೆ 

ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಅಧಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಹ್ಕಾ ಹುದ್ದಾರ್ ಆಸ್ಕೆತ್. ಬೆಂಕ್ 

ಆರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ ತೀನ್೦ಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ತಾ೦ತುಂ ಲಾಭ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು 

ಜಾಲೊ. 

ತೆದಾಳಾಚೊ ಸೋಶಲಿಸ್ಕ್ ಪುಡಾರಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಿಹಾರ್ಚೊ ಮುಖೆಲ್ 

ಮಂತ್ರಿ ಕರ್ಪೂರಿ ಠಾಕೂರ್ ಹಾಣೆ ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿ ಬೆಂಕಾಚೆಂ ನಾಂವ್ 

ಜರ್ ಬದ್ದಿನಾಂವ್ ಹಾಂತುಂ ವಹಿವಾಟ್ ವಾಡ್ಜೂ ಅವ್ಕಾಸ್ ಉಣೊ. ಫಕತ್ 

'ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚೆಂ ಬೆಂಕ್' ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ವಳ್ಳಾತಲೊ ಆನಿ ಬೆಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ 

ಪ್ರಗತಿ ಕರ್ದಂನಾ. ದೆಕುನ್ ಬರೇ೦ಶೆಂ ನಾಂವ್ ದವರ್ಹಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ 

ಜೊರ್ಜಾಕೀ ಸಮಾ ದಿಸ್ಲಂ. ಅಶಂ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ 'ಬೋಂ೦ಬೇ 

ಲೇಬರ್ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಬೆಂಕ್' ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ 'ನ್ಕೂ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಪರೇಟಿವ್ 

ಬೆಂಕ್' ಜಾಲೆಂ. 

ರೀಣಾ ಖಾತಿರ್ ಉಡ್ನ್ಡಾಉಡ್ಡಿ 

ರೀಣಾ ಖಾತಿರ್ ಬೆಂಕಾಂತ್ ಟೆಕ್ಸಿವಾಲ್ಕಾ೦ಚಿ ಇತ್ತಿ ಉಡ್ಡಾಣಉಡ್ಡಿ ಜಾಲಿ ಕಿ 

ಠೇವಣಾತಿರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಕೆ ಪಾವಾನಾ ಜಾಲೆ. 'ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಪರೇಟಿವ್ 

ಬೆಂಕಾ'ಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ 

ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಸಂತ್ ದಾದಾ ಪಾಟಿಲಾಕ್ ಪಯ್ಕಾಂಚ್ಕಾ ಮಜತಿ ಖಾತಿರ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲಿ. 

ಪುಣ್ ತಾಚೆಡಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಮೆಳ್ಳೆಂನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೊರ್ಜಾನ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ 

ಬೆಂಕಾಚೊ ಆಡಳಿತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲ್ವಾಟಿ.ಎ. ಪೈಕ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ 8 ಲಾಖ್ 

ರುಪ್ಕಾಂಚೆಂ ರೀಣ್ ದೀಂವ್ಕ್. ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಭಿತರ್ ಪೈನ್ 13 ಲಾಖ್ 

ರುಪಯ್ ಮಂಜೂರ್ ಕೆಲೆ. ಬೆಂಕಾಚಿಂ ಸುರ್ವಿಲಿ೦ ವರ್ಸಾಂ ಕಷ್ಟಾಂಚಿಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ 

ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. 1912೨ ವರ್ಸಾ ಎಮರ್ಜನ್ಸಿ ಘೋಶಿತ್ ಕರೃ್ಶಚ್ 

ಬೆಂಕಾಚೆ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಎಕ್ಚ್ ಭೂಗತ್ ಜಾಲೆ ವ ತಾಂಕಾಂ ಧರ್ನ್ ಕೈದ್ ಕೆಲೆ. 
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ಗೆಲೆತ್ಕಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ನ್ಯೊ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಬೆಂಕ್' ವಿಶೇಸ್ 
ವ್ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಆರಂಭ್ ಜಾತಾನಾ 1,000 ಸಾಂದೆ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆ ಆತಾಂ87,523 

ಸಾಂದೆ ಆಸಾತ್. ಮುಂಬಂಯ್್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ 18 ಶಾಖೆ ಆಸಾತ್. ತೆ 

ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಅಂಧೇರಿ, ಬೊರಿವ್ಲಿ, ಪೋರ್ಟ್, ಗಿರ್ಗಾಂವ್, ಗೋರೆಗಾಂವ್, 

ಮಲಾಡ್ (ಪೂರ್ವ್) ಮಲಾಡ್ (ಪಶ್ಚಿಮ್) ಮೀರಾ ರೋಡ್, ಬೆಂಡ್ರಾ, 

ಚೆಂಬೂರ್, ಘಾಟ್ಕೋಪರ್, ಗೋಳಿಬಾರ್, ಕಾಂದಿವ್ದಿ, ಮುಲುಂಡ್, ಫಿರೋಜ್ಶಾ 

ಮಹ್ತಾ ರೋಡ್ (ಫೋರ್ಟ್), ವಸಯಿ, ಡಾಣೆ ಆನಿ ವರ್ಸೊವಾ. | 

ಹ್ಮಾ ಬೆಂಕಾಚ್ಕಾ ಮುಳಾವ್ಕಾ ಧೋರಣಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ರೀಣ್ ದಿತಾನಾ ಅಧಿಕಾಂಶ್ 

ರೀಣ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹೆತಾಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ದೃಷ್ಟಾಂತಾಕ್, 

ಹ್ಮಾ ವರ್ಸಾಚ್ಕಾ (1991/98) ಹಿಶೊಬಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ರೀಣ್ ಪೆತ್ಲ್ಲಾಾಂ 

ಪಯ್ಕಿ 99% ಪಾಂಚ್ ಲಾಖಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಉಣೆ ಅಯ್ವಜ್ ರೀಣ್ ಘುತ್ಲ್ಲೆ 

ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಆನಿ ಅಶೆಂ ದಾಕ್ಚ್ವಾ ರಿಣ್ಮಾರ್ಕಾಂನಿ ರೀಣ್ ಘೆತ್ಲ್ಲೆಂ ಅಯೃ್ಚಜ್ 

ಜುಮ್ಲಾ ಅಯೃಜಾಚೆಂ 716% ಜಾವ್ನಾಸಾ. 

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಬೋರ್ಡ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ರಣ್ಣಿತ್ ಸಿ. ಭಾನು 

(ಅಧ್ಯಕ್ಷ್) ನಾರಾಯಣ್ ಎ. ಫೆನಾನಿ (ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್), ಸಿ.ಜೆ.ಎ. ಆಂದ್ರಾದೆ, 

ಎ.ಎಲ್. ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಎ.ಎಮ್. ಶೆಟ್ಟಿ, ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಡಿ'ಸಾ, ಎ.ಬಿ. ಪಂಚ್ಮುಖ್, 

ಮಾರ್ಕುಸ್ ಎಮ್. ದಾಬ್ರೆ, ಕನಯಲಾಲ್ ಕೆ. ಬಾರೋತ್, ಮೋಹಿನಿ ನರ್ವಣ್ಕರ್ 

ಆನಿ ವಿಮಲ್ ಎಂ. ಪರಾಂಜಪೆ. 

ಬೆಂಕಾಚೆಂ ಆತಾಂಚೆಂ ಭಂಡ್ವಾಳ್ 9.34 ಕೊರೊಡ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಆರಕ್ಸಣ್ 

ಫಂಡ್ 36. 90 ಕೊರೊಡ್ ಆಸಾ. ಠೇವಣಾತ್ 288.04 ಕೊರೊಡ್ ಆಸ್ಲ್ವಾರ್ 

` ರೀಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ವಜ್ 152.88 ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಜಾತಾ. 
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ಲೈಲಾ ಕಬಿರಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಮಾಂಕ್ 

ಆಪ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಜೀಣ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಕ್ ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ 

ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಉಬ್ದೊಂಚೆಂ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕುಟಾಮ್ ಯಾ ಆಪ್ಲೆ ಸ್ವಂತ್ 

ಖುಶೆನ್ ಸ್ಟೀಕಾರ್ಲೆಲೆಂ ಶೆತ್ ಜಶೆಂ ಸಮಾಜ್ಸೇವಾ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸೇವಾ, ವೃತ್ತಿ 

ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಖಂಚ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಂವ್ದೆ೦? ಹೆಂ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ 

ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಸವಾಲ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂಮದಧೆಂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಾನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಭೋವ್ 

ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಿತ್ತೆಶೆ ಪುಡಾರಿ ಚಡಾವತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಕಾ ಬಾಂಧಾಭಾಯ್ರ್ 

ಆಸ್ತಾತ್ ವ ತಾಂಚ್ಕಾ ಘರಾಂನಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಆಸಾನಾ. ಬಹುತೇಕ್ ದೃಷ್ಟಾಂತಾಂನಿ 

ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಸೊಡ್ದೊಡ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಪಾ. ಸಮ್ಜೊಣೆಚಿಂ ಘೂವ್ಬಾಯ್ಲಾಂ 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಸಮ್ಮೊನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಹಕಾರ್ ದಿತಾತ್. ಅಶೆಂ 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಆನಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿವಿತ್ ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಎಕಾಥ'ರಾಚೆಂ ಸಂತುಲನ್ 

ಹಾಡ್ನ್ ಲಗ್ನಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಮಾ ದರ್ಯಾಂತ್ ಶಾಂತಿಭರಿತ್ ಪಯ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್. 

ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಇತ್ಲೊ ಬುಡ್ಲ್ಲೊ 

ಕಿ ತಾಕಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಟ್ಪೊಚ್ ಏಕ್ ಸಂಸಾರ್ ರಚಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ 

ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಟಂವ್ಕ್ ಸೈತ್ ವೇಳ್ ಮೆಳೊಂಕ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ಕತ್. ತಾಕಾಖುಶಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ 

ತರ್ ತಾಚ್ಕಾ 2೨ ವ30 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಾಚ್ಕಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಸರಿ ಜಾಂವ್ಚಿ 

ನ್ಹಂಯ್ ತರಿ ತಾಚ್ಮಾ ಮನಾಜೊಕ್ತಿ, ಜಿಣ್ಮೆ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. 

ಹರ್ಯೆಕಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಭೂಗ್ಹ್ಯಾ ಬರಿ ತಾಚ್ಕಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ಯೀ 

ತಾಣೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪೊ ಎಚ್ ಏಕ್ ಸಂಸಾರ್ ರುತಾ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ 

ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ ಜಾವೈತ್. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಕಾ 4 1 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ 

ಲಗ್ನಾ ಬೆಸಾಂತ್ ತಾಣೆ ಅಭಿರೂಚ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ ನಾ. ಪುಣ್ ತ್ಮಾ ವರ್ಸಾ 

ಚಿಂತಿನಾತ್ತೆ ಬರಿ ಲೈಲಾ ಕಬೀರಾಲಾಗಿಂ ತೊ ಲಗ್ನಾ ಬೆಸಾಂತ್ ಎಕ್ಕಟ್ಟೊ. 

ಹುಮಾಯುನ್ ಕಬೀರಾಚಿ ಧುವ್ 

ಲೈಲಾ ಕಬೀರ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹುಮಾಯುನ್ ಕಬೀರಾಚಿ ಏಕ್ ಮಾತ್ ಧುವ್. 

ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಶಾಂತಿ ಕಬೀರ್ 'ಬ್ರಹ್ಮೂ ಸಮಾಜಾ'ಚಿ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲಿ. 

ಹುಮಾಯುನ್ ಕಬೀರ್ ಏಕ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಗಿನ್ಶಾನಿ ಆನಿ ಪಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. 
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ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ನೆಹತ್ರಿಚಾ; ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಪಣಾಖಾಲ್ ಘಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ 
ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಭಾರತಾಚ್ಮಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಳಾಂತ್ ತೊ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮಂತ್ರಿ 
ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ಲೈಲಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಭೋವ್ ಹುಶಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆನಿ 
ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಹ್ಮಾ ವಿಷಯಾಂತ್ ತಿಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲೆ. ಡೆಲ್ಲಿ 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ತಿಣೆ ಎಮ್.ಎ. ಪಾಸ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ 

ಮಾನವತಾಶಾಸ್ತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಒಕ್ಸ್ಫೊರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಕಾಲಯಾಂತ್ ಭರಿ 

ಜಾಲಿ. ಡ'೦ಯ್ದೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಆಯ್ದಾರೀ ತಿಚ್ಕಾ ಮತಿಕ್ ತೃಪ್ತಿ ಲಾಬ್ಲಿನಾ. 

ದುರ್ಬಳ್ಕಾಂಚೊ ತಿಕಾ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತಾಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ 

ಇರಾದ್ಮಾನ್ ತಿಣೆ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ 1967 

ವರ್ಸಾ ರೆಡ್. ಕ್ರೊಸ್ ಸೊಸಾಯ್ಬಿಕ್ ತಿ ಭರ್ತಿ ಜಾಲಿ. ಸಮಾಜ್ಸೆವೆಂತ್ ತಿಕಾ 

ವಿಶೇಸ್ ಆಸಕ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಕಾಳಾ ಭಿತರ್ ರೆಡ್ ಕ್ರೊಸ್ ಸೊಸಾಯ್ಬಿಂತ್ 

ಸಹಾಯಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಚ್ಶಾ ಹುದ್ದಾಕ್ ತಿ ಪಾವ್ಲಿ. 

ಬಂಗಾಳ್ ಪ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್ನ್ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಳ್ ಆನಿ ಪೂರ್ವ್ 

ಬಂಗಾಳ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಪೂರ್ವ್ ಬಂಗಾಳ್ ಪೂರ್ವ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ಪಶ್ಚಿಮ್ 

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆನಿ ಪೂರ್ವ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಮಧಂ ಭಾರತ್ರಾಷ್ಟ್ ಆಸೊನ್ ಹಜಾರಾಂಚಿ೦ 

ಮಯ್ಲಾಂ ಅಂತರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಕೃತ್ರಿಮ್ ಡ'ರಾನ್ ರಚ್ಲ್ಲೆಂ ಪೂರ್ವ್ 

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಚಡ್ ಕಾಳ್ ಬಾಳ್ವಾಲೆಂನಾ. ಸುರ್ವೆರ್ ಡಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಮಾರೀ 

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೊ ಏಕ್ ಖರೊ ಆನಿ ಅವಿಭಾಜ್ಕ್ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಚಡ್ ಕಾಳ್ 

ಠಿಕ್ಷೆಂನಾ. ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಪೂರ್ವ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಕೆಂಡ್ 

ಗೊಬ್ರಾಂತ್ ಮುರ್ಮುರೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ಜಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾಂ 
ಆನ್ಕೆಕ್ ವಾಟೆನ್ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇಂದ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ 

ಭೋವ್ ನಿಷ್ಟುರಾಯೆನ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುರ್ತ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ತಾಂಚಿ ಆಶಾ ಬೊಂಗ್ಕಾರ್ಚ್ 

ಕಿಮ್ದು೦ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ. ಪೂರ್ವ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಉಚಾಂಬಳ್ 

ಜಾಲೊ. ಶೇಖ್ ಮರುಬುರ್ ರೆಹ್ಮಾನ್ ಹಾಚ್ಕಾ ನೇತೃತ್ವಾರ್ ಮುಕ್ತಿ ಬಾಹಿಣಿ 

ಬೊಂದೆರಾಖಾಲ್ ತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ರುುಜೊಂಕ್ ಆನಿ ಮೊರೊಂಕ್ 

ತಯಾರ್ ಜಾಲೆ. 

1971 ವರ್ಸಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಪೂರ್ವ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚಿ ಸ್ವಾತಂತ್್ 

ಚಳ್ತಳ್ ಮುಳಾರ್ಚ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಲಡಾಯೆಂತ್ 

ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಕಾರೀ ಭಾರತಾಕ್ ಮಧೆಂ ಯೇಜಾಯ್ ಪಡ್ಡೆಂ. ಭೌಗೋಳಿಕ್ 

ಡ'ರಾನ್ಯೀ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತಾನ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಕ್ 

ಲಾಲೆಂವ್ಹ್ಯಾಾ ಪೂರ್ವ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚಿ ಪಕ್ಷಾ ಘುತ್ತಿ ಆನಿ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಣಿವಯ್ರ್ ಜಾಂವ್ ಆಕಾಸಾರ್ ಜಾಂವ್ ಸೈನಾಕ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ 
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ಆಡ್ವಾರ್ಲೆಂ.. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಾ, ರುುಜಾಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸಲ್ವಾಲೆಂ ಆನಿ 

ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶಾಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ ಹ್ಮಾ ರುುಜಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ 

ಮಾತ್ರ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಲಾಖಾಂನಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಗಾಂವ್ 

ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೆ ಆನಿ ಭಾರತಾಚ್ಕಾ ಗಡಿಭಿತರ್ ಯೇವ್ನ್ ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ 

ಶಿಬಿರಾಂನಿ ರಾವ್ಲೆ. ಮನ್ಶಾಪಣಾಚ್ಕಾ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಭಾರತಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಸ್ರೊ ದಿಲೊ. 

ತೆ ಲೋಕ್ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಸಬಾರ್ ಮ್ಹಯ್ದೆ ಲಾಗ್ಲೆ. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 

ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಡೆಂ ಕಾಮ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಕಾ ಮಾತ್ಕಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಹಾಂತುಂ 

ತಾಂಕಾಂ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ರೆಡ್ ಕ್ರೊಸ್ ಸೊಸಾಯ್ಬಿಚೊ ಆನಿ ಸ್ಥಳೀಯ್ 

ಭಾರತೀಯ್ ರೆಡ್ ಕ್ರೊಸ್ ಸೊಸಾಯ್ಪ್ಬಿಚೊ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಸಹಕಾರ್ ಲಾಬಭ್ಲೊ. 

ವಾರ್ಯಾವಯ್ಲಿ ಭೆಟ್ 

ಆಸ್ಸಾಮ್ ಆನಿ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಳಾಂತ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಲಾಖಾಂನಿ 

ಭರ್ಲ್ಲೆ ಆಸ್ತಾಂ ಲೈಲಾ ಕಬೀರಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕರ್ತವ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಮಾ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ 

ಕಾಮ್ ಕರ್ದೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲೊ. ನಿರಾಶ್ರಿತಾಂಚಿಂ ಸಮಸ್ಕಾಂ ರಾಜ್ಕಾರಣಾಂತೀ 

ಭರ್ಸೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕೀ ತವಳ್ ತವಳ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ, 

ಗೌಹಾತಿ ಶ್ಲರಾಂಕ್ ವ್ಹಚಾಜಾಯ್ ಪಡ್ಡಾಲೆಂ. ಅಸಲ್ಮಾ ವೆಳಾರ್ ಲೈಲಾಚಿ ಆನಿ 

ತಾಚಿ ಭೆಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ತೀವೀ ಎಕಾ ವಿವಾಾನಾರ್. 

ದೂಗಾಂಯ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾಡಾವ್ನ್ ಢೆಲ್ಲಿ ವ್ಹೆತಾಲಿಂ. ಲೈಲಾ ಪಯ್ಲೆಂ ವಿಮಾನಾ ಭಿತರ್ 

ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆರ್ ಬಸ್ಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಜೋರ್ಜ್ ಯೇವ್ನ್ 

ಆಪ್ಣಾಚಿ ಬಸ್ಕಾ ಸೊದುಂಕ್ಲಾಗ್ಲೂ. ಲೈಲಾಚ್ಕಾ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಬಸ್ಕಾ ಖಾಲಿ 

ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ತಿಕಾ ಜೊರ್ಜಾಲಾಗಿಂ ಥೊಡೆಂ ಗಂಭೀರ್ ಉಲವ್ಹ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಫಾವೊತ್ಮಾ ಸಂದರ್ಭಾಕ್ ತಿ ರಾಕ್ತಾಲಿ. ನಿರಾಶ್ರಿತಾಂಚಿ ಬಿರ್ಮತ್ಭರಿತ್ 

ಅವಸ್ಥಾ ತಾಣಿಂ ದೂಗಾಂಯ್ನಿ ಭೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಮಾನ್ ಪಳಲ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ತಿಕಾ 

ಹೂ ಬಾಂಗ್ರಾಳೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲ್ಲೊ. ತಿಣೆ ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಆಪಯ್ದೆಂ, ' ಜೊರ್ಜ್', 

ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ, ' ತುಕಾ ಖುಶಿ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಶಿಚ್ಕಾ ಬಸ್ಕ೦ತ್ ತುಂವೆಂ 

ಬಸ್ಕೆತ್.' | 

'ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್' ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೊರ್ಜ್ ಆನಿ ಲೈಲಾನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲಾಾ ಬಸ್ಕೆರ್ 
ಬಸ್ಲೊ. | 

ಆ 

'ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಡಲ್ಲಿಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಡೆಲ್ಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡಿಂ ಹಜಾರ್ 

ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಮಳ್ಪ್ಬಾರ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ 

ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಎಚಿತ್ತ್ ದಿಸ್ತಾ ನ್ಹ೦ಯ್?" ಉದ್ದಾರ್ಲಿ ಲೈಲಾ. 
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. "ಜೀಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ಚ್ ಅಶಿ. ತಾಂತುಂ ಘಡ್ಕೆ ಘಡ್ಕೆ ಚಿಂತಿನಾತ್ಲೆಂ ರಾಕೊನ್ 
ಆಸ್ತಾ." ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೊರ್ಜ್. 

ಅಶೆಂ ಆನಿ ತಶೆಂ ಮ್ಹುಣ್ ಮುಖ್ಲಿಂ ದೋನ್ ತೀನ್ ವೊರಾಂ ಸಬಾರ್ 
ಎಷಯಾಂಚೆರ್ ತಾಂಚೆಂ ಉಲವ್ಲೆ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ 
ದೇಶಿಂಚೆ ಕಷ್ಟ್ ತಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ವರ್ಣಿತಾಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ ತಿಂ ನೀಜ್ 
ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. 

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂನಿ ತಿಂ ಮಗ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತವಳ್ 
ತವಳ್ ಎಕಾಮೆಕಾಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾಲಿಂ. ಅಶಿ ವ್ಹಾಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ : 

ಕ್ರಮೇಣ್ ಮೊಗಾಂತ್ ಬದಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಾಣಿಂ ಲಗ್ನಾಚ್ಮಾ ಬೆಸಾಂತ್ ಎಕ್ಕಟ್ಟೊ 
ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ. 19171 ಜುಲಾಯ್ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ಢೆಲ್ಲಿಚ್ಕಾ 'ಇಂಡಿಯಾ 

ಇಂಟರ್ನ್ಮಾಶನಲ್ ಸೆಂಟರ್' ಹ್ಮಾ ವಿಶೇಸ್ ಸೊಬಾಯೆಚ್ಕಾ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ 

ಢೆಲ್ಲಿಚ್ಮಾ ಎಕಾ ಮೆಜಿಸ್ಟೇಟಾನ್ ತಾಂಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಕೆಲೆಂ. 

ಸಾದ್ಯಾ ರಿತಿಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ 

'ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಮಾಶನಲ್ ಸೆಂಟರ್' ಏಕ್ ಮಜ್ಬೂತ್ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ 

ಕಲಾತ್ಮಕ್ ಬಾಂದಾಪ್. ತಾಂತುಂ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ, 

ಸೆಮಿನಾರ್, ಪರಿಸಂವಾದ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಚಲ್ತಾತ್. ಹ್ಮಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚ್ಕಾ ಎಕಾ 

ಲ್ಹಾನ್ ಕಮಿಟಿ ರೂಮಾಂತ್ ಜೊರ್ಜ್ ಆನಿ ಲೈಲಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಭೊೂವ್ ಸಾದ್ಕಾ 

ರಿತಿನ್ ಜಾಲೆಂ. ಧರ್ಲಿಚೆರ್ ಏಕ್ ಧೂವಂ ಲುಗಾಟ್ ಹಾಂತುಳ್ಳೆಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಚೆರ್ 

ವ್ಹಕಾಲ್ ನವ್ರೊ ಆನಿ ಆಮಂತ್ರಿತ್ ಸಯ್ರಿ೦ ಬಸ್ಲ್ಲಿಂ. ರೂಮಾಂತ್ ಹರ್ ಕಾಂಯ್ 

ಸುಂರ್ಗಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಬೆಂಡ್ ಜಾಂವ್, ಸಂಗೀತ್ ಜಾಂವ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾ 

ಕೊನ್ಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಂಟಿ ಜಳ್ಬಾಲಿ. ಎಕಾ ಮೆಜಾರ್ ದವ್ರಿಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಫುಲಾಂತುರೊ 

ಮಾತ್ ತ್ಕಾ ಸಾದ್ಕಾ ವಾತಾವರಣಾಕ್ ಥೊಡೊ ರಂಗ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲ್ಲೊ. 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಕೆ೦ತ್ಹ್ಲಾ ಹ್ಯಾ ಭೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚ್ಕಾ ದಿಸಾ ಸೈತ್ ಜೊರ್ಜ್ ಎಕ್ 

ಖಾದಿ ಧೋತಿ ಆನಿ ಕುರ್ತಾ ನ್ಹೆಸ್ಲ್ಲೊ. ವ್ಹಕಾಲ್ ಬಾಂಗ್ರಾ ವರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಬೆನಾರಿಸ್ 

ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾಡಿಯೆಂತ್ ಸೊಬ್ರಾಲಿ. ತ್ಕಾಚ್ ವರ್ಣಾಚಿ ಬಾಜು ತಿ ನ್ನೆಸ್ಲ್ಲಿ. ದೊಗಾಂಯ್ದ್ಯಾ 

ಕಪಾಲಾರ್ ಶ್ರೀಗಂಧ್ ಲೇಪ್ ಸಾರಯ್ಲೊ. ಸಯ್ರಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಜಮೊ ಜಾತಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ 

ಮೌನ್ ನಿಯಾಳ್ ಚಲ್ಲೊ. ಸುದೀರ್ ಚಂದ್ರಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಾಯಕಾನ್ ದೂಗಾಂ 

ರಬೀಂದ್ರ ಸಂಗೀತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಲಿಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ತೀನ್ 

ಬಂಗಾಳಿ ಬಾಶೆಚಿಂ ಗೀತಾಂ ಗಾಯ್ದ್ಲಿಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಗೀತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ 'ಜಾಗ್ತೆ 

ಅಂಧಾ ಜೋಗೆರ್ ಆಮಾರ್'. ತೆಂ ಗೀತ್ ಜಾತಚ್ ವ್ಹಕ್ಲೆ ನೊವ್ರ್ಯಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್, 
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ಸುಖಾಂತ್ ಆನಿ ದುಖಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತೆಲ್ಮಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಸ್ ದಿಲಿ. 

ಢೆಲ್ಲಿಚೊ ಅತಿರಿಕ್ಕ್ ಮೆಜಿಸ್ಟೇಟ್ ಎ.ಎ. ಖ್ವಾಜಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ನೋಂದೀಕೃತ್ 

ಕೆಲೆಂ. ಜೊರ್ಜಾಚ್ಕಾ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅನುಸಾರ್ ಹಿ ಲಗ್ನಾಭಾಸ್ ತಾಣಿಂ ಹಿಂದಿನ್ ದಿಲಿ 

ಅನಿ ಎಕಾಮಕಾಚ್ಕಾ ಗಳ್ಳಾಕ್ ಫುಲಾಂ ರುಲೆ ಘಾಲೆ. ಆತಾಂ ದುಸ್ರೆಂ ಗೀತ್ 

ಉದಯ ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಲೋಗೊ' ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ನಿಮಾಣೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ 

ದೇಶಾಚೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತ್ ' ಆಮಾರ್ ಸೋನಾರ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ' ಗೀತ್ ಗಾಯ್ತಾನಾ 

ಆಮಂತ್ರಿತ್ ಸಯ್ರ್ಯಾನಿ ಭೋವ್ ಉತ್ಸಾಹಾನ್ ಆಪ್ಟೊ ತಾಳೋಯೀ ಮೆಳಯ್ಲೊ. 

ಜೊನ್ ಲಿಂಟನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ 'ಕ್ವೇಕರ್' ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಾಂದ್ಕಾನ್ ತಾಂಚ್ಕಾ 

ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂನಿ 

ಕಾಜಾರಾಚ್ಕಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲಿ. 

ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ 

ಜೊರ್ಜಾಚಿ ಆವಯ್ ಆಲ್ಲಿಬಾಯ್ ಆನಿ ಲೈಲಾಚಿ ಆವಯ್ ಶಾಂತಿ ಕಬೀರ್ 

ಹ್ಮಾ ಸಮಾರಂಬಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಜೊರ್ಜಾಚ್ಛ್ಮಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ 
ಜೊನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಹೃದಯ್ ರೋಗಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ 

ನಾ. ಸಾಂಜೆರ್ ಲೈಲಾಚ್ಕಾ ಆವಯ್ನ್ ಏಕ್ ಸತ್ಕಾರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಸಾಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಕ್ಮಾ 

ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಕೆಬಿನೆಟ್ ಮಂತ್ರಿ, 

ಸ್ಪೀಕರ್ ಜಿ.ಎಸ್. ಧಿಲ್ಲೊ೦, ಸೋಶಲಿಸ್ಕ್ ಪುಡಾರಿ ಆನಿ ಜೊರ್ಜಾಚೊ ಲಾಗ್ಕಿಲೊ 

ಸಾಂಗಾತಿ ಮಧು ಲಿಮಯೆ, ಆನೈಕ್ಟೊ ಸೋಶಲಿಸ್ಕ್ ಪುಡಾರಿ ನಾನಾಸಾಹೆಬ್ 

ಗೋರೆ, ಕಮುನಿಸ್ಕ್ ಫುಡಾರಿ ಎ.ಕೆ. ಗೋಪಾಲನ್, 'ಕಾಶ್ಮೀರ್ಚೊ ಸಿಂಹ್' 

ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ (ಕಾಶ್ಮೀರ್ಚೊ ಆತಾಂಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಫಾರೂಖ್ 

ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಚೊ ಬಾಪಯ್) ಸಂರಕ್ಬಣ್ ಉತ್ಪಾದನಾಚೊ ರಾಜ್ಕ್ ಮಂತ್ರಿ ವಿ.ಸಿ. 

ಶುಕ್ಲಾ, ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡುಚಿ ಧುವ್ ಪದ್ಮಜಾ ನಾಯ್ಡು, 

ಪ್ರಸಿದ್ದ್ ನಾಚ್ಚಿಣ್ ಇಂದ್ರಾಣಿ ರೆಹ್ಮಾನ್, ಜೊರ್ಜಾಚೆ ಸಬಾರ್ ಈಷ್ಟ್ ಆನಿ 

ಪಾಡ್ತಿ ಸದಸ್ಕ್ ಹ್ಮಾ ಸತ್ಕಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಸಬಾರ್ ಜಮ್ಮಾ 

ತಸ್ವಿರ್ಕೊ ಕಾಡ್ಲೊ. ವ್ಹಕ್ತೆ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಆನಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಸಯ್ರಿಂ 
ಪಾಟಿಂ ಗೆಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಎಕಾ ದಿಸಾಕ್ ತರಿ ರಾಜಕೀ ಆನಿ ಕಾಮ್ಗಾರ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಾಂ . 

ಥಾವ್ನ್ ಜೊರ್ಜ್ ಮುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೇವಲ್ ಕುಟ್ಮಾದಾರ್ ಜಾಲೊ. 

ದೊಗಾಂಯ್ದಿಂ ಕಾರ್ಯ್ಶೆತಾಂ ವಿವಿಂಗಡ್ ತರಿ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಕ್ಲೇಶ್ 

ತಾಂವ್ಚೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೈಲಾ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಆಪುಣ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜಾಚಿ ಸಾಂದೊ 

ತರ್ ಜೊರ್ಜ್ ಅಂಧಶೃದ್ಧೆಚೊ ನ್ಹಂಯ್. ಸೈಂಬಾನ್ ತೊ ಏಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ತರಿ 
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ಜಿಣ್ಕಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೊಬಿತ್ ಖಿಣಾಂಚೊ ತೋಯೀ ಮೋಗಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 1963 ವರ್ಸಾ 

ನಾಗ್ಪುರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ತೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಸ್ ಸೈತ್ ತೊ ಶಿಕ್ಲಾ. 

ತೊ ಏಕ್ ಆದರ್ಶ್ ಪತಿ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಖರೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಮ್ಹಣಾಲಿ ಲೈಲಾ ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪತ್,ಕಾರಾಂಕಡ ಉಲವ್ನ್. ಮಧುಚಂದ್ರಾಕ್ 

(ಹನಿಮೂನ್) ಖಂಯ್ ವ್ಹೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ 

ಯುರೊಪಾಕ್. 

1974 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ತಾಂಕಾಂ ಸುಶಾಂತೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಚೆರ್ಕೊ 

ಭುರ್ಗೂ ಜಲ್ಮಾಲೊ. 
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ಬಾರತಾಂತ್ತೆಂ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ರೇಲ್ವೆ ಮುಷ್ಕರ್ 
1914 ವರ್ಸಾಚ್ಮಾ ಮಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ 

ಲೈ ಮುಷ್ಕರ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ಹ್ಲ್ಯಾ ಮಹಾ ಮುಷ್ಕರಾಂ ಮದ್ದೇೆಂ ಏಕ್ 

ಮ್ಹುಣ್ ದಾಖ್ಲೊ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಹಾಂ. ತೆಂ ಫಕತ್ ವೀಸ್ ದೀಸ್ ಚಲ್ಲೆಂ ಆನಿ 

ನಾರತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಬಳ್ ಭೋವ್ ನಿಷ್ಟುರಾಯೆನ್ 

ರಾಪರ್ ತೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ ವಿಫಲ್ ಕೆಲೆಂ. ಭಾರತಾಂತ್ಚ್ ನ್ಹಂಯ್, ಸಬಾರ್ ಹರಾ 

ಶೇಶಾಂನಿ ಸೈತ್ ಹ್ಮಾ ಮುಷ್ಕರಾ ವಿಷಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಎಕಾ ಥರಾಚ್ಕಾ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆನ್ 

ಸ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಉಲಂವ್ಕ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಸಗ್ಭ್ಯಾಂಟ್ಕಾ ಮನಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ, ಹ್ಕಾ 

ಮುಷ್ಕರಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್, ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್. ಹ್ಕ್ಮಾ 

ಮುಷ್ಕರಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಪ್ರೇರಕ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್ ಆನಿ ಫುಡಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 

ಸ್ಹುಣ್ ತಾಚೆ ಈಷ್ಟ್ ತಶೆಂ ದುಸ್ಮಾನ್ ಚಿಂತಾತ್. ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರ್, ರೇಲ್ವೆ 

ಶೋರ್ಡ್ ಆನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿನ್ ತಾಚೆರ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಲೊ ಕಿ ತಾಣೆ 

ಕ್ಲ್ಯಾನ್೦ಚ್ ರೇಲೈ ಕಾಮ್ಸಾರಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ವಾ ಹಾತಾಚ್ಕಾ ತಾಳ್ವೆರ್ ಖೆಳವ್ನ್ 

ತಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಜಕೀ ಫಾಯ್ಜ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್. 

ಟೊ ಏಕ್ ಬರೊ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಫುಡಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ದೆ ತಾಚೆ ಈಷ್ಟ್ ಚಿಂತಾತ್ 

; ತಾಚ್ಕ್ಮಾ ಎಕ್ಲ್ವಾಚ್ಕಾ ಶಾಡ'ನ್ ಹೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್. ಹಿಂ 

ನೋನೀ ಚಿಂತ್ಬಾಂ ಸತಾಚ್ಕಾ ವಾಟೆಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಜಾಣಾ 

ನಾಯ್ದಾಯ್. ಕಿತ್ಮಾಕ್, ಸುಮಾರ್ ವೀಸ್ ಲಾಖ್ ರೇಲ್ವೆ ಕಾಮ್ನಾರ್ ಸಗ್ಗಾ 

ರಾರತಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲ್ಲೆ ಆನಿ ವೆವೆಗ್ಗ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚಿ, ಶಿಕ್ಸಿ, ಅಶಿಕ್ಸಿ, ಹಾತಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕದ್ದೆ 

ಫ್ಹರಾಂನಿ ಲೆಖ್ಲ್ಹಿ ಗುಂವ್ನಾಂವ್ಚೆ, ರೈಲ್ ಗಾಡಿಯೊ ಚಲಂವ್ಚೆ ಆನಿ ಹರ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಗಾ೦ಚೆ 

ಸಲೆಂ ಏಕ್ ಮಹಾನ್ ಸಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಫಕತ್ ಎಕಾಮನ್ಯಾಚ್ಕಾ ಪುಸ್ಲಾವ್ಹ್ಯಾನ್ ಮುಖಾರ್ 

 ಮ್ಹಣ್ಣೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಸಾ ಶಕ್ತೆಕ್, ಆಪ್ಲಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಬರೆಂ ಆನಿ ವಾಯ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸೊಧುನ್ 

ಡ್ಜ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಕಾ ಶಾಥೆಚೆರ್ ಸವಾಲ್ ಉಡಯ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, ಏಕ್ ಕಾಮ್ಗ್ಲಾರ್ 

ಘಟನ್ ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂಚೆಂ ಮಹಾ ಮಂಡಳ್ ಕಶೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಾಂತ್ 

ೊಂಚೆಂ ನೆಣಾರೃಣ್ ದಾಕಯ್ದಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. 

ಸಮಾಜ್ವಾದಿ ಚಿಂತಾಪ್ ಧಾರಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೊ 

ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಮಾಜ್ವಾದಿ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ 
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ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಆನಿ ಗುರು ಮ್ಹಣ್ಣೆ ಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್, 

ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯಾ, ಪಿ. ಡಿ' ಮೆಲ್ಲೊ, ಮಧು ಲಿಮಯೆ ಅಸಲ್ಮಾ 

ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಸಮಾಜ್ವಾದಿ ಫುಡಾರ್ಕಾಂಚ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಮಾಜ್ವಾದಿ 

ಚಿಂತಾಪ್ ಧಾರೆಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೊ. ತೊ ಆಪ್ಲೆಂ ಧೋರಣ್, ತೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ 

ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ೊಡ್ಕಾ ಲಾಖ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚೆರ್ ಡಾಪ್ಟೆ ತಸಲೊ 

ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ವಳ್ಕೊಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಹ್ಯಾ ರೇಲ್ವೆ 

ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚ್ಕಾ ಮುಷ್ಕರಾ ಪಾಟ್ಲಾನ್ ಕಿತೆಂ ಪಾಟ್ಬುಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ, ಆನಿ. 

ಘಡಿತಾಂ ಕಶಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ತಾಳ್ ಪಡೊನ್ ಹ್ಯಾ ಬಳಾಧಿಕ್ ಮುಷ್ಕರಾಚೆರ್ 

ಸಂಪ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಮೊಂಚೆಂ ಗರ್ಜ್. ತೆದ್ದಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ 

ಹಾಂತುಂ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾಯ್ಕ್. 

ಪ್ರಥಮ್ ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ರೇಲೈ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚೆಂ ಮುಳಾವೆಂ 

ವೇತನ್ ವ ಸಾಂಬಾಳ್ ಭೋವ್ ಉಣೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ವೇತನ್ ಆಯೋಗಾನ್ 

(Pay Commission) ತಾಂಕಾಂ ನಮಿಯಾರ್ಲೆಂ ವೇತನ್ ಖಂಚ್ಮಾಕೀ 

ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಲೆ೦.1960 ಆನಿ 1970 ಚಾ ದಶಕಾಂತ್ ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯ್ ಇತ್ತಿ 

ವ್ಹಾಡ್ಜಿ ಕಿ ತಾಂಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಕಾಂಯ್ಡ್ ಪಾವಾನಾ ಜಾಲೊ. 19 10 ಡಾವ್ನ್ 

1973 ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಭಾರತಾಂತ್ ಅಶಿ ಮ್ಹರ್ಗಾಯ್ 

ವ್ಹಾಡ್ಲಿಕಿ ತಸಲಿ ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯ್ ಲೊಕಾನ್ ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ 

ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಸಾರ್ಕೊ ಪಾವ್ಸ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸುಕಿಧಾಡ್ ಪಡ್ಲ್ಲಿ 

ಜಾಲ್ಕಾರ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮ್ ವಸ್ತುಂಚಿ೦ ಮೊಲಾಂ 

ವ್ಹಾಡ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾಚೆರ್ ದೊಡೊ ಮಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಲೊ. ಅಸಲ್ಮಾ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಕಾ 

ವೆಳಾರ್ ವೇತನ್ ಆಯೋಗಾನ್ ಠರಾಯಿಲ್ಲೊ ರೇಲ್ವೆ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ 

ತಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಠರಾಯಿಲ್ಲೊ ನ್ಹಂಯ್. 

ಸಾಂಬಾಳಾಂತ್ ಅಂತರ್ 

ದುಸ್ರೆಂ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್, ಹೆರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ (Public 

Sector) ಕಂಪೆನಿಂನಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾ ಪ್ರಾಸ್ ರೇಲ್ವೆ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಕ್ 

ಜಾಯ್ತೊ ಉಣೊ ಪಾಗ್ ಮೆಳ್ಬಾಲೊ. ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಪೆನಿಂನಿ ಕನಿಷ್ಟ್ ಪಾಗ್ 

ರು.297, 8181, ಕಂಪೆನಿಂತ್ ರು.294, ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್ ಮೆಶಿನ್ ಟೂಲ್ಸ್ 

(111/17) ರು.350 ಆಸ್ತಾನಾ ರೇಲೈ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚೊ ಕನಿಷ್ಟ್ ಪಾಗ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ 

ರು. 196. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್, 1972 ವರ್ಸಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಆನ ಖಾಸ್ಗಿ 
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ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಮಾಂಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೋನಸ್ 

ೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಯ್ದೊ ಕೆಲೊ ಆಸ್ತಾಂ ರೇಲ್ವೆ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಕ್ ಹೂ ಫಾಯ್ದೊ 

ಗಾರ್ ಕೆಲೊ. ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಲೆ ಪ್ರಮಾಣೆ, ರೇಲೈ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ 

ಕ್ ಖಾತೊ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಬೋನಸ್ ಲಾಗು ಜಾಯ್ಲಾ. ಇತ್ತೆಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್, 

ಸಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ವೊರಾಂ ಕಾಮ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಾಂತೀ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚಿಂ 

ರಾಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಮಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಂಚಿಂ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ದೂರಾಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. 

ನೀಜ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಕ್ಮಾರ್, ರೇಲೈ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಹರ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ 

ಡ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆ. ತಾಣಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಹಾಚ್ಕಾ 

'ಯ್ಲೆಂಯೀ ಮುಷ್ಕರಾಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗತಿಕ್ ಮಹಾರಖುಜಾಚ್ಮಾಕೀ 

'ಯ್ಲೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರಾ ತಾಂಚಿ. ಪುಣ್ ದುರದೃಷ್ಟಾನ್, ತಾಂಚ್ಕಾ 

`ವೆಗ್ಗ್ಯಾ ಯೂನಿಯನಾಂ ಮದೆಂ ಎಕ್ವಟ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಯೂನಿಯನಾಂ, 

ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ರೇಲೈ ದಫ್ತರಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ದ್ವಾ ಕ್ಲಾರ್ಕಾ೦ಚಿಂ ಯೂನಿಯನಾಂ 

'ಡಳಿತ್ ವರ್ಗಾಚ್ಕಾ ಕುಶಿನ್ ಮಾಲ್ದೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಶೆಂತ್ 

ಾಾಚುಂಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚ ಶಿಕ್ಪಿ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ದಪ್ತರಾಂನಿ ಕಾಮ್ 

ರ್ಹ ಆನಿ ಹೊಡ್ಕಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ರೇಲೈ ಗಾಡಿಯೊ (ಪ್ರವಾಸಿ ಆನಿ ಮ್ಹಾಲ್ ಗಾಡಿಯೊ) 

'ಲಂವ್ಚೆ ಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣಿಂ ಹೆರಾಂ ಯೂನಿಯನಾಂಚೆಂ 

ಮುಿಖೇಲ್ಪಣ್ ಫಘೆತ್ಲ್ಲೆಂ. ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚಿಂ ದೂರಾಂ ವಯ್ರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 

ಗವಾಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಿ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಯೂನಿಯನಾಂಚಿ ಮಜತ್ 

ಸಾಯ್  ಪಡ್ಚಾಲಿ. ; 

ಬಭಗೀರಡುಾ್ ಪ್ರಯತನ್ 

ಹೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಘಡೊವ್ನ್ ಹಾಡಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ರೇಲೈ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಚಿಂ 

ತ್ಲಿಶಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ ಹ್ಮಾ ಮುಷ್ಕರಾ ಖಾತಿರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಲಿಂ. 

'ವಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಖಾತಿರ್ ಘಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂಕ್ 

ುಷ್ಕರ್ ಕಠ್ಡ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಎಕ್ವಟಾಂವ್ಚೆಂ ಭಗೀರಡ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ 

ರ್ನ್ ತಾ೦ತುಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡ್ಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಫಾವೊ 

ಾಇತಾ. ಹ್ಯಾ ಮುಷ್ಕರಾ ವೆಳಾರ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್, ದೇಶಾಂತ್ಲೆ ಆನಿ ದೇಶಾ ಭಾಯ್ಲೆ 

'ತ್ರ್ಕಾರ್ ಜಮೊ ಜಾಲೆ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮಹಾ ಮುಷ್ಕರಾಚಿ ಖಬಾರ್ ಆನಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 

'ಜಾರಾಂನಿ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಾಂಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಭರ್ಲಿಂ. ಕಿತ್ಸಶ್ಶ್ಕಾ ಸಂಶೋಧಕಾ೦ಕ್ ಆಪ್ಲೆ 

ಶಹಾ ಪ್ರಬಂಧ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತಸಲೊ ವಿಷಯ್ ಮಳ್ಳೊ. ಹಂ ಮುಷ್ಕರ್ 
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ಫಕತ್ 20 ದೀಸ್ ಚಲ್ಲೆಂ ಆನಿತೆಂ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಬಳಾನ್ ಮೊಡ್ಡೆಂ ತರಿ 

ತಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. 

ಜೊರ್ಜಾನ್ 1977 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ಡಾವ್ನ್ 16 ತಾರಿಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 

ನೆದರ್ದೆಂಡ್ಸ್ ದೇಶಾಂತ್ 'ಔ'ರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಕ್ಸ್' (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾವ್ನ್ 

ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂನಿ ಮುಷ್ಕರಾಂ) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ಸೆಮಿನಾರಾಂತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ 

ಭಾಷಣಾಚೆ ಥೊಡೆ ಅಂಶ್ ಹಾಂಗಾ ದಿಲ್ಕಾತ್. ಹೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ ತಾಣೆ ಕಶೆಂ 

ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಅಸಫಲ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆ | 

ಮಾರ್ಮಿಕ್ ದ್'ರಾನ್ ವರ್ಣಿಲಾಂ. 

'ಒಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಲೈಮೆನ್ಸ್ ಫೆಡರೇಶನ್' ಆಜಿಕ್ 53 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ 

ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ಹ್ಮಾ ಸಂಘಟನೆಕ್ ರೇಲ್ವೆ ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ 

ಫುಡಾರ್ರಣ್ ದಿಲಾಂ. ಫೆಡರೇಶನಾಕ್ ಖರಿ ದಿಶಾ ದಾಕವ್ನ್ ಹಿ ಚಳ್ವಳ್ 

ಮುಖಾರ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಡ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ೦ ಪಯ್ಕಿ ಭಾರತಾಚೊ ಆದ್ಲೊ 

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ವಿ.ವಿ. ಗಿರಿ ಆನಿ 'ಭಾರತಾಚ್ಕಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ ಚಳ್ವಳಿಚೊ 

ಪಿತಾ' ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೊ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. 

ಭಾರತಾಚ್ಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ ಚಳ್ತಳೆ ವೆಳಾರ್ ರೇಲ್ವೆ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚೆಂ ಎಕ್ 

ಮಾತ್ ಸಂಘಟನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ 'ಒಲ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ರೇಲ್ವೈಮೆನ್ಸ್ ಫೆಡರೇಶನ್'. ಹೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಹಂತಾರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ 

ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಸಂಘುಟನಾಂ ಹಾಂತುಂ ವಿಲೀನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. 

ಮುಷ್ಕರಾಚಿ ಪಾಟ್ಬಭುಂಯ್ 

'ಸ್ವಾತಂತ್್ ಮೆಳ್ಚಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಡಳಿತ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ಣೆ ಕೊಂಗ್ರಸ್ ' 

ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಏಕ್ ಕಾಮ್ಗಾರ್ ಸಂಘಟನ್ ವಿಭಾಗ್ ಆಸ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಭೊಗ್ಲಿ. ಅಶೆಂ 

ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ 'ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ 

ಕೊಂಗ್ರೆಸ್' (AITUC) ಜಾಂತುಂ. ಕಮುನಿಸ್ತ್, ಸೋಶಲಿಸ್ತ್, 

ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ವಾಲೆ - ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಡ'ರಾವಳ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆ೦ಚ್ಕಾ ಪಾಡ್ತಿಂಚಿಂ 

ಯೂನಿಯಾನಾಂ ಹ್ಯಾ ಫೆಡರೇಶನಾಂತ್ ಮೆಳೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ ತಂ ಆತಾಂ 

ಫುಟ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ಪಾಡ್ತಿಚ್ಕಾ ಗರ್ಜೆಖಾತಿರ್ ' ಇಂಡಿಯನ್ ನೇಶನಲ್ 

ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್'(1NTUC) ಜಲ್ಮೊನ್ ಹೆಂ ಸಂಘಟನ್ 

ದೋನ್ ಅರ್ಧಾಂ೦ ಜಾಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ಉದ್ಯಮಾಂನಿ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ 

ಯೂನಿಯನಾಂ ಸುರು ಜಾಲಿಂ. 
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ರೇಲೈೆಂತೀ ನವೆಂ ಯೂನಿಯನ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲೆಂ. 1948 ವರ್ಸಾ 'ನ್ಮಾಶನಲ್ 

ಫೆಡರೇಶನ್ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೇಲ್ವೆಮೆನ್' ಅಸ್ಥಿತ್ವಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ 

ರೇಲೈ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂ ಮಧೆಂ ದೋನ್ ಸಂಘ ಟನಾಂ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಕಾ ಎಕ್ಟೊಟಾ 

ಮಧೆಂ ಬಾಧಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಯ್ಲೆಂ. 

'ರೇಲೈಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಜಾಲೆಂ 1960 ವರ್ಸಾ. ತೆಂ ಪಾಂಚ್ 

ದೀಸ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಕೇಂದ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಕಾ ಕಾಮಲ್ಮಾ೦ಚ್ಕಾ ಮುಷ್ಕರಾ ಸಾಂಗಾತಾ 

ಹಂ ಜೊಡುನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಕ್ಮಾ ಪಾಂಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಹೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಭೋವ್ 

ನಿಷ್ಟುರ್ ಔ೫'ರಾನ್ ಚಿಡ್ನುನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ, ಪಾಂಚ್ ದಿಸಾಂನಿ 

30,000 ಕಾಮೆಲ್ಕಾಂಕ್ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಘಾಲೆ. ಕೊಣಾಯ್ಕಡೆ 

ಕಿತೆಂಯ್ ಉಲವ್ಹೆ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ದೆಂಚ್ ಮುಷ್ಕರ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. 

1968 ವರ್ಸಾ ಆನ್ಕೆಕ್ ಮುಷ್ಕರ್ ಕರ್ದಿ ಆಲೊಚನ್ ಚಲ್ತಾನಾ ತೆಂ ಸುರು 

ಜಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮುಳಾರ್ಚ್ ಕಿಮ್ಚಿಲೆಂ. 

'ಪುಣ್ ಆಡಳಿತ್ ವರ್ಗಾಕ್ ಮುಖಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ ಅಪಾಯ್ 

ಸುಸ್ತಾಲ್ಲೆ. ರೇಲೈ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಕ್ ಅಶೆಂಚ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ 

ತಾಂಚೆಂ ಬಳ್ ಚಡ್ ವ್ಹಾಡೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಭಿಯೆಲೆ. ರೇಲೈ 

ಬೋರ್ಡ್ ಆನಿ ಆಡಳಿತ್ ವರ್ಗಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 'ನ್ಶಾಶನಲ್ 

ಫೆಡರೇಶನ್ ಓಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೇಲ್ವೆಮೆನ್' ಹ್ಮಾ ಸಂಘಟನಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ 

ಮೆಳೊನ್ ರೇಲ್ವೆ ಕಾಮ್ನಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ಕಟ್ ಮೊಡ್ಡ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಿ ಚಳ್ಳಳ್ 

ವಾಂಟೆ ವಾಂಟೆ ಕರ್ನ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ 

ಗೆಲೆತ್ಕಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಲಗೃಗ್ 120 ರೇಲ್ವೆ ಕಾಮ್ನಾರ್ ಸಂಘಟನಾಂ 

ಉಬ್ಬಾಲ್ಕಾಂತ್. ಹಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಚ್ಕಾ ವರ್ಗೀಕರಣಾಚೆರ್ ಹೊ೦ದೊನ್ 

ಘಡ್ಲ್ವಾಂತ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ದೆಂ ತರ್, ಫಾಯರ್ಮೆನಾಂಚೆಂ ಏಕ್ 

ಯೂನಿಯನ್, ಡ್ರಾಯ್ಚರಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ಯೂನಿಯನ್, ಗಾರ್ಡಾಂಚೆಂ ಏಕ್ 

ಯೂನಿಯನ್, ಕ್ಲಾರ್ಕಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ಯೂನಿಯನ್, ಇತ್ಯಾದಿ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರೇಲೈ 

ಮಾಂಡಾವಳಿಂತ್ ರೇಲ್ಮೆ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಕ್ ಪಗಾರ್ ದಿಂವ್ಚ 2,000 ಕ್ಲಾರ್ಕ್ 

ಆಸಾತ್. ತಾಂಣಿ ಸೈತ್ ಏಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಹಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಸ್ವತಾಚೆಂ 

ಯೂನಿಯನ್ ಘುಡ್ಡಿ ಪಿಸಾಯ್ ಇತ್ತುನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಿಕಿ1973 ಯಾ 

19174 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ 'ಒಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಲ್ವೆ ಫೋಟೊಗ್ರಾಫರ್ಸ್ 

ಯೂನಿಯನ್' ಜಲ್ಮಾಲೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಅಸಲೆ ಫಕತ್ 20 

ಫೋಟೊಗ್ರಾಫರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ತಾಂಕಾಂಯ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಏಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ 

ಸಂಘಟನಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ದಿಸ್ಲಿ. 
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'ಅಶೆಂ ಲಗ್ಸಗ್ 120 ಯೂನಿಯನಾಂ ಆಡಳಿತ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ಲಾವ್ಲೆನ್ 

ಫುಡ್ಲ್ಲಿಂ.ತಾಣಿಂ' ಒಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಲ್ವೆಮೆನ್ಸ್ ಫೆಡರೇಶನಾಕ್' ಆಡೊಸಾಕ್ 

ರಾವೊನ್ ಫಾತರ್ ಮಾರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಹಾಂತುಂ ತಾಂಕಾಂ ಆಡಳಿತ್ 

ವರ್ಗಾಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಅಸಲಿ ಫಾಂಟೆ ಫಾಂಟೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಚಳ್ತಳ್ 

ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಚ್ಕಾ ಹಿತಾಖಾತಿರ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ 

ಭರ್ವಸೊ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ದೋನ್ ಫೆಡರೇಶನಾಂಕ್ ಮಾನ್ಕತಾ ಮೆಳ್ಲ್ಲಿ 

ಆಸ್ತಾಂ ಹೆರಾಂ ಯೂನಿಯನಾಂಕ್ ಆಡಳಿತ್ ವರ್ಗಾನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮಾನ್ಮತಾ ' 

ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. 

ಮುಷ್ಕರ್ ಕರುಂಕ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಜಮಾತ್ 

'19173 ವರ್ಸಾ ಸಬಾರ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮಧ್ಯ್ ರೇಲೈಚ್ಕಾ 

ಯೂನಿಯನಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲೆಂ. ತ್ಕಾ 

ಯೂನಿಯನಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ದೇಡ್ ಲಾಖ್ ಸಾಂದೆ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಹಂ 

ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ 'ನ್ಕಾಶನಲ್ ರೇಲ್ವೆ ಮಜ್ದೂರ್ ಯೂನಿಯನ್' (18೫1/೭0) 
ಹಾಂತುಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಡಾವ್ನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಭಾಯ್ಲೆ ಆಸ್ತಾಲೆ. ಹಾಂವ್ ಹ್ಕ್ಮಾ 

ಯೂನಿಯನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಲ್ಲೆಂಚ್ 

ರೇಲ್ವೆ ಬೋರ್ಡಾನ್ ಏಕ್ ಅಸಾದಧಾರಣ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಘುತ್ತೊ. ಖಂಚ್ಮಾಯ್ 

ಥ್ರಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಅದಧ್ಮಕ್ಷೌ ಜಾಯ್ದಾಶೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಪಂಗಡ್ 

ತಾಣಿಂ ಘಡ್ಲೊ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಡ'ರಾಚೊ ದಬಾವ್ ಹಾಡ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ 

ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಭೆಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂನಿ ಯೇನಾತ್ಹ್ಯಾ ಬರಿ 

ಪ್ರಯತನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಪ್ರತಿನಿಧಿಂನಿ ಹ್ಮಾ ಜಮಾತಿಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಯ್ದಾಶೆಂ, 

ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ವೋಟ್ ದೀನಾತ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಆಡಾಂವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ 

ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕೂಡ್ (೮೦೧0180007) ತಾಣಿಂ ರಚ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ 

ಆಡ್ಕಳಿಂ ಮಧೆಂಯ್, ಹಾಂವ್ ಗೈರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸೋನೀ ಹ್ಯಾ ಜಮಾತೆಂತ್ 

ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಅಂತರಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೊ. 

'1949 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಮ್ನಾರ್ ಸಂಘಟನ್ ಚಳ್ವೆಳಿಂತ್ 

ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ 18 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ಹೂ ವಾವ್ರ್ 

ಸುರು ಕೆಲಾ. ಯೂನಿಯನಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಯ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲಿ 

ದಕ್ಷಿಣಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕಾ ಪ್ರಾಂತ್ಕಾಂತ್ಲ್ಮಾ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಮಾಯ್ಗಾಂವಾಂತ್ 

ಸಂಚಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಚ್ಮಾ ಕಾಮ್ನಾರಾಂಕ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ 
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ವರ್ಸಾಂನಿ, ಹಾಂವ್ ಮುಳಾವ್ಕಾರ್ ಏಕ್ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಸಂಘಟಕ್ ಜಾವ್ನ್ 

ಆಸಾಂ ತರಿ ಸಮಾಜ್ವಾದಿ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಸಾಂದೊಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ೦ ಆನಿ ತ್ಕಾ 

ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಪದಾದಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ಯೀ ವಾವುರ್ಲಾಂ. ಮದ್ ರೇಲ್ವೆಚ್ಕಾ 

ಯೂನಿಯನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ದೆಲ್ಕಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ 

ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಕಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ರೇಲ್ವೆ ಮಹಾಮಂಡಳಾಚೊಯೀ ಹಾಂವ್ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾತೊಲೊಂ ಮ್ಹಣ್. ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಮಧ್ ರೇಲ್ವೈಚೆಂ ಯೂನಿಯನ್ 

ಹ್ಮಾ ಮಹಾಮಂಡಳಾಚೊ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಫಾಂಟೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲ೦. 

'1913 ಒಕ್ಟೊಬರಾಂತ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಚ್ಕಾ ಸೆಕುಂದರಾಬಾದ್ 

ಶ್ಚರಾಂತ್ ಅ.ಭಾ.ರೇ.ಫೆ. 49 ವೆಂ ಅಧಿವೇಶನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ 

ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಯೂನಿಯನಾನ್ ಫೆಡರೇಶನಾಚ್ಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ಪಣಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ 

ಸೂಚಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪೀಟರ್ ಆಲ್ವರಿಸ್ ಫೆಡರೇಶನಾಚೊ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ತೊ ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಮಿತಿಚೊ 

ಸಾಂದೊ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಕಾರ್ಯಾದ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲ್ವಾಂವ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಫೆಡರೇಶನಾಚೊ ಅದ್ಯಕ್ಷ್ ಕರ್ದೊ ವಿಷಯ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಕ್ಮಾ ವಿರೋಧಾಕ್ 

ಕಾರಣ್ ಜಾಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಖಾಸ್ಗಿ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಅನಿ 

ತ್ಕಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಹಾಂವೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ಪದಾಕ್ ಚುನಾವಣೆಕ್ ರಾಂವ್ಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್ 

ಘೆತ್ಲ್ಲೊ. ಹಾಂತುಂ ಪಾಡ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಪಡ್ಡೆಲೆಂ 

ಆನಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ಶಿಸ್ತ್ಕೆ ಕ್ರಮ್ಯೀ ಪೆಂವ್ಕ್ ಪುರೂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ೦. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ರ್ ಶಿಸ್ತೆ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ಯೀ 

ಚಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ ಕಿ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂನಿ ಕಾಡ್ಲ್ಲೆಂ 

ಮೆಟ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋದ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಶಿಸ್ತೆ ಕ್ರಮ್ ಪಾಟಿಂ 

ಕಾಡ್ಜೆಂ. 

'ರೇಲ್ಜೆ ಚಳ್ವಳಿಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಸೋಶಲಿಸ್ತ್ ಪಾಡ್ಕೆ೦ತ್ಲ್ವಾಂನಿ, 

ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷೌಪದಾಕ್ ರುುಜ್ಜಾಕ್ ವಿರೋದ್ ಕೆಲೊ. 

ತಶೆಂಚ್ ಕಮುನಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ಲ್ಯಾಂನಿಯೀ ವಿರೋದ್ ಕೆಲೊ. ಹೆ ದೊನ್ 

ಪಂಗಡ್ ಏಕ್ ಜಾಲೆ ಆನಿ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ತೆ ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋದ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ 

ಲಾಗ್ಲೆ. ಖಂಚ್ಮಾ ಥರಾನ್ಯೀ ಹಾಂವೆಂ ಫೆಡರೇಶನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ 

ಗುಟ್ಕೊಳ್ ಚಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸೊದ್ತಾಲೊಂ 

ತೆಂಚ್ ತಾಣಿಂ ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಗರ್ಜ್ ಕಿತ್ಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಲ್ಪನಾ 

ತಾ೦ಚ್ಕಾ ಮತಿಂತ್ ಆಯ್ಲಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುರಂತ್ ರೇಲೈ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚೆಂ 

ಮುಷ್ಕರ್ ಆಪಂವ್ಚಿ ಮಾಂಡ್ಲಿ ತಾಣಿಂ ಕೆಲಿ. 
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ತುರಂತ್ ಮುಷ್ಕರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್. 

ಕಾಮೆಲಿ ಆಪ್ಲಿಂ ಸಬಾರ್ ಮಾಗ್ಲಿಂ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ 

ಚಡ್ಬಡೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಕಸಲೆಂಯ್ ಶೀದಾ ಕ್ರಮ್ (ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲ್ಕಕ್ಟನ್) 

ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಮ್ಹಜೊ ವಾದ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಕಿ ತ್ಕಾವೆಳಾರ್ ರೇಲ್ವೆ 

ಕಾಮೆಲಿ ಸಂಘಟಿತ್ ಡೌರಾನ್ ಖಂಚೇಂಯ್ ಸೀದಾ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ 

ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆ. ದೆಕುನ್ ತಾಂಚೆ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ 

ವಿಷಯ್ ಮ್ಹುಣ್ಣ ತಾಂಚೆಂ ಯೂನಿಯನ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಥರಾನ್ ಭೋವ್ 

ಬಳಾಧಿಕ್ ಕ್ಕೊ. 120 ವರ್ಗೀಕೃತ್ ಯೂನಿಯನಾಂ, ದೋನ್ ಫೆಡರೇಶನಾಂ 

- ತಾಂತುಂ ಏಕ್ ರಾಜ್ವಟ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ - ಆನಿ ತೀನ್ ಫೆಡರೇಶನಾಂ, ತಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಜನ್ಸಂಘಾಕ್ 

ನಿಷ್ಕಾವಂತ್. (ಜನ್ಸಂಘ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜನತಾ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ವಿಲೀನ್ ಜಾಲೆಂ 

ಜಾಂತುಂ ಹಾಂವ್ಯೀ ಏಕ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ.) ಆನ್ಕೇಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ 

ಕಮುನಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ವೇಂಗ್ ಮಾರ್ಲ್ಲೆಂ. ಖರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಮಾರ್, ಹೆಂ ಏಕ್ 

ನೀಜ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ನ್ಹಂಯ್ ಪುಣ್ ಏಕ್ ಸದಿಳಾಯೆನ್ ಮಾಂಡುನ್ 

ಹಾಡ್ಲ್ಲೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಮ್ಹಣ್ಕೆತ್. ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ, ರಶ್ಕಿಯಾ ಕುಶಿನ್ ಮಾಲ್ಟಾಲ್ಲ್ಯಾ 

ಭಾರತೀಯ್ ಕಮುನಿಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ಮಿಕ್ ನಿಷ್ಕಾ ದಾಕಂವ್ದೆಂ. ಅಶೆಂ ರೇಲ್ವೆ ಕಾಮಲಿ 

ಆಪ್ಣಾ ಭಿತರ್ಚ್ ತುಟಾಫುಟ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿವಿಧ್ ದಿಶಾಂನಿ ವೊಡ್ತಾಲೆ. 

ತರಿಪುಣ್ ಬಹುಸಂಖ್ಕಾನ್ ಕಾಮ್ಗಾರ್ ಹ್ಮಾ ಸಂಘಟನಾಂಕ್ ಕಾನ್ ದೀನಾತ್ಲ್ಲೆ. 

ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಕಿ ಹ್ಮಾ ವೆಳಾರ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ಸೀದಾ ಕ್ರಮ್ 

ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಯಾ ಸೂಚಿತ್ ಕರ್ದೆಂ ಸೈತ್ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಚ್ಕಾ ಹಿತಾ ದಿಷ್ಟಿನ್ 

'ರೇಲ್ವೈ ಕಾಮೆಲ್ಮಾಂಚ್ಕಾ ಚಳ್ಳಳಿ ಭಿತರ್ ಸಗೈೆಯ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಕಿ 

ಅವ್ಳಡಾಚೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕಾತ್. 

ಆಪಾಪ್ಲಿಂ ಯೂನಿಯನಾಂ ಘುಡ್ಲ್ಲಂ 

'ಅ.ಭಾ.ರೇ.ಫೆ. ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ದೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ 19 13 ಒಕ್ಟೋಬರಾಂತ್ 

ತಾಂತುಂ ಚಾರ್ ಲಾಖ್ ಸಾಂದೆಯೀ ನಾತ್ಲ್ಲೆ. ತಾ೦ತುಂಯೀ ವಂತಿಗಿ ಭರ್ನ್ 

ಶೃದ್ಧೆನ್ ಕಾಮ್ ಕರೆ ತಾಚೆ ಅರ್ವಾಸ್ಯೀ ನಾತ್ಲ್ಲೆ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ 

ಅ.ಭಾ.ರೆ.ಫೆ. ೦ತ್ ವರ್ಗೀಕೃತ್ ಯೂನಿಯನಾಂ ಸಬಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ 

ಫೆಡರೇಶನಾಲಾಗಿಂ ವಾರ್ಜಿಕ್ ಕರ್ದಿ ಶ್ಕಾಡಿ ತಾಂಕಾಂ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಪ್ರಮುಖ್ 

ಕಾಮಾಂ ಮ್ಹಣ್ಣೆ ಡ್ರಾಯ್ವರ್, ಫಾಯರ್ಮೆನ್ ಆನಿ ಗಾರ್ಡಾ೦ಂನಿ ಆಪಾಪ್ಲಿಂ 
ಇಳೆ 

ಯೂನಿಯನಾಂ ಘಡ್ಲ್ಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅ.ಭಾ.ರೆ.ಫೆ. ಫಕತ್ 



ಏಕ್ ಸಾಹಸಿ ಜೀಣ್ 123 

ವರ್ಕ್ಶೊಪಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ದ್ವಾ ಕಾಮೆಲ್ಮಾಂಚೆಂ ಪ್ರತಿನಿದಿತ್ವ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ 

ಮ್ಹಣ್ಮತ್. ಪುಣ್ ತಾಂಚೆಂಯ್ ಫುಡಾರ್ಬಣ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ದಘ್ತರಾಂತ್ಲ್ಯಾ 

ಕ್ಲಾರ್ಕಾ೦ಥಂಯ್ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ವಾಚುಂಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಯೆತಾಲೆಂ. 

ಆಡಳಿತ್ ವರ್ಗಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ (ಆರೋಪ್ಮಾಂಡ್ಲಿ) ದಿಲ್ಕಾರ್ ತೆ 

ಜಾಪ್ ದಿತಾಲೆ. ರೇಲ್ವೆ ಆಡಳಿತಾಲಾಗಿಂ ತೆ ಪತ್ರ್ ವೃವಹಾರ್ ಚಲಯ್ತಾಲೆ. 

'ಅಶೆಂ ತುರಂತ್ ಮುಷ್ಕರಾಕ್ ವ್ಹೆಚೊ ಠರಾವ್ ಮಾಂಡ್ದ್ಜೊ ಇರಾದೊ ಕಿತೆಂ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್, ಜರ್ಕರ್ ತೊ ಮಾಂಡ್ಲೊ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿರೋಧ್ 

ಕರುಂಕ್ ವಾಟ್ ನಾ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹುಜ್ಮಾ ವಿರೋಧಿಂಚ್ಛಾ ಮುಟಿ ಭಿತರ್ 

ಯೇಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಹ್ಮಾ ಸಭೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಲೊನಾ ಮ್ಹುಣ್ 

ಮ್ಹಜ್ಕಾ ವಿರೋದಿಂನಿ ಚಿಂತ್ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲೊಂ ಆನಿ 

ಠರಾವಾಕ್ ವಿರೋದ್ ಕೆಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ಕೆದ್ದಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ 

ಯೋಗ್ಕ್ ಹಥ ರಾನ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಂವ್ ತ್ಕಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮುಷ್ಕರಾಕ್ 

ವ್ಹೆಚೆಂ ಜಾಂವ್ ಯಾ ತ್ಕಾ ವಿಷಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಜಾಂವ್ ನಜೊ. ಹಾ೦ವೆಂ 

ರೇಲ್ವೆ ಕಾಮೆಲ್ಕ್ಮಾಂಕ್ ಸಮ್ಹಾಯ್ಲೆಂ ಕಿ ವೀಸ್ ಲಾಖ್ ಕಾಮೆಲ್ಕಾಂನಿ ಕರಂ 

ರೇಲ್ವೆ ಮುಷ್ಕರ್ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಖೆಳ್ ನ್ಹಂಯ್. ಭೂಸ್ಕನಾ 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡ್ ಬಳಾದಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ರೇಲ್ವೆ ಕಾಮೆಲಿ ಆನಿ ಢೊಡ್ಕಾ 
ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ತೆ ತಾಂಚ್ಕಾಕೀ ಚಡ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಆಸೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ಅಸಲ್ಕಾ 

ಪರಿಸ್ಥಿತಿಂತ್ ರೇಲ್ವೆ ಮುಷ್ಕರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಹಾ೦ವಂ ತಾಂಕಾಂ 

ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ರೊಂಬ್ಲ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಸಮ್ಹಾಯ್ಲೆಂ. ಖಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ರೇಲ್ವೆ ಕಾಮ್ಲಾರ್ 

ಮುಷ್ಕರಾಕ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾತ್ ತ್ಕಾದಿಸಾ ಮುಷ್ಕರ್ ಕರ್ದಿ 

ಗರ್ಜ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಜೊ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ದೇಶಾಚೆರ್ ಆನಿ 

ಪ್ರಾಂತ್ಕಾಂಚೆರ್ ಇತ್ಲೊ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾತೂಲೊ ಕಿ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ತಂ ಗರ್ಜ್ 

ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ನೆಂನಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಹಂ ಸೂಚನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಜಾಲೆಂನಾ ಕಿತ್ಕಾಕ್ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿರೋಧಿಂನಿ ಪಯ್ದಿಚ್ ಗುಟ್ಮೊಳ್ ಕರ್ನ್ ನಿರ್ಣಯ್ ತಾಂಚೆ 

ಕುಶಿನ್ ಗುಂವ್ಹಾಯಿಲ್ಲೊ. 

'ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಅ.ಭಾ.ರೆ.ಫೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಭೋವ್ ಉಣ್ಕಾ 

ಮತಾಂಚ್ಕಾ ಅಂತರಾರ್ ಹಾಂವ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಆನ್ಕೆಕಾ ವಾಟೆನ್, 

ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನಾಟಂತ್, ಮ್ಹಣ್ಣ ದೋನ್೦ಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ೦ ಭಿತರ್ 

ಮುಷ್ಕರ್ ಸುರು ಕರ್ಡೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಠರಾವ್ ಮಂಜೂರ್ ಕೆಲೊ. ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ, 

ಜಾ೦ವ್ ಮುಷ್ಕರ್ ನಿಧಿ, ಜಾಂವ್ ಬೆಂಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಯ್ಸೊ ಸೈತ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. 

ವೀಸ್ ಲಾಖ್ ರೇಲೈ ಕಾಮಲ್ಕಾಂ ಪೈಕಿ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ 4,00,000 ಪ್ರಾಸ್ 
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ಉಣೆ ಸಾಂದೆ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಂತುಂಯ್ ಖರೆ ಸಾಂದೆ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಫಕತ್ 
2,00,000. 

ಸಂಘುಟನ್ ಪ್ರಚಾರ್ 

'ರೇಲ್ವೈಕಾಮ್ನಾರಾಂಚ್ಮಾ ಚಳ್ಳಳಿಂತ್ ಹೆಂ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ದಾಂ೦ಕಿ ಆಡಳಿತ್ 

ವರ್ಗಾನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಚೆರ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೂನಿಯನ್ 

ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ ಕಿತೆಂಯ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲ್ಲೊ ಜ್ಕಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ 

ತಸಲ್ಮಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವೊನ್ ಕಾಮ್ನಾರಾಂ ಮುಖಾರ್ ಹೆ ಫುಡಾರಿ ಎಕಾ 

ಜಿಬೆಚೆ ನ್ಹಂಯ್, ತಾಂಚ್ಮಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ನಿರ್ಣಯ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಮ್ 

ಜಾಯ್ದಾ, ತೆ ಧಂಡಳ್ಳೆ - ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ತಾಂಚೆ ಮುಖಾರ್ 

ಉದಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಕ್ ಫುಡಾರ್ಕಾಂಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ 

ಉರ್ಲೊನಾ. ತಾಂಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಇತ್ತೆ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವ್ಲೆಂಕಿ ತೆ ರೇಲ್ಫೆ ಬೋರ್ಡ್ 

ಆನಿ ಸ್ಥಾನಿಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ದಪಫ್ತ್ರಾಂ ಮದ್ದೆ ಪಂಚೆತ್ಮಿದಾರ್ ಜಾಲೆ. ಆನಿ 

ಹಾಂತ್ಲಿಂ ಚಡಾವತ್ ದಪ್ತರಾಂ ರೇಲ್ವೆ ಆಡಳಿತಾನ್ ಯೂನಿಯನಾಂಕ್ 

ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಫುಂಕ್ಕಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲಿಂ. 

'ಅಸೊ ಠರಾನ್ ಮಂಜೂರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉರ್ಲ್ಲಿ ವಾಟ್ 

ಮ್ಹಳ್ಳ್ಮಾರ್ ಎಕ್ಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ಪಣಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀಜಾಯ್ ವ 

ಹ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ತರೀ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಬರೆಂ ಮೆಳ್ಬಾಗಿ ಪಳೆಜಾಯ್. ಹಾಂವೆಂ 

ಹಾ೦ತುಂ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ಆಪ್ಲ್ಣಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ಅ.ಭಾ.ರೆ.ಫೆ. ಆನಿ ತಾಂತುಂ 

ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ ಯೂನಿಯನಾಂ ಸಂಘುಟಿತ್ ಕರ್ದೊ ವಾವ್ ಹಾತಿಂ ಘುತ್ಲೊ. 

'ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸುಲಭಾಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಕಾಕ್, 

ವಿವಿಧ್ ಹಂತಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆ ಯೂನಿಯನ್ ಪುಡಾರಿ ಅಧಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ 

ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಫೆಡರೇಶನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯ್ಮಾ ವಿರೋಧಿಂಚ್ಮಾ 

ಉಗ್ಲ್ಯಾ ಮಿಶೆ ವಿರೋಧ್ ವಚೊನ್ ಡಿಸೆಂಬ್ರಾ ಬಿತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ 

ವಿರೋಧಿ ಯೂನಿಯನಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ಹೆ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಫೆಡರೇಶನಾಚ್ಕಾ ಖುಶೆ 

ವಿರೋಧ್ 120 ವರ್ಗೀಕೃತ್ ಯೂನಿಯನಾಂಕಡೆ ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ. 

ಅಶೆಂ ದೇಶಾಚ್ಕಾ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಆನಿ ರೂಂದಾಯೆಕ್ ಭಂವೂನ್ ಖಳ್ಮಿತ್ 

ನಾಸ್ತಾಂ ವಾವುರ್ನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಹಾಚಳ್ವಳಿ ವಿಷಾಂತ್ 

ರೇಲ್ವೆಕಾಮ್ನಾರಾಂಚ್ಛಾ ಮತಿಂತ್ ಘಾಲೆಂ ಕಿ ತಾಂಣಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಲಾಗಿಂ 

ಯೇಜಾಯ್. ಹೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ 



ಏಕ್ ಸಾಹಸಿ ಜೀಣ್ 125 

60,000 ಕಿ.ಮೀ. ಲಾಂಬ್ ರೇಲ್ವೆ ಮಾರೊಗ್ ಆನಿ 7,000 ರೇಲ್ವೆ 

ಸ್ಟೇಶನಾಂ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ 

ಸಾಧನ್ ಫೆಡರೇಶನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿರೋದಿ ಫುಡಾರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂನಾ 

ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ತಾಂಣಿ ಹಾಚೊ ಕಠೀಣ್ ವಿರೋದ್ ಕೆಲೊ. ಮ್ಹಜೆಂ 

ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ ರೇಲ್ವೆ ಕಾಮ್ನಾರಾಂ ಮದೆಂ ಮುಖಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ 

ಆಸ್ಚಾ ಚಳ್ಳಳಿ ಡ'೦ಯ್ ಎಕ್ಕಟಾಚಿಂ ಭಾವನಾಂ ಉಬ್ಬಂವ್ಚ್ಹಿಂ ಆನಿ ಹಂ 

ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಹಾ೦ವೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಹ್ಮಾ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಪ್ರಯತನಾ 

ವಿರೋಧ್ ಫೆಡರೇಶನಾಚ್ಕಾ ಫುಡಾರ್ಕಾಂನಿ ಚಡಾವತ್ ಪಫುಡಾರ್ಕಾಂನಿ, ಕಠೀಣ್ 

ವಿರೋಧ್ ಕೆಲೊ. ಪುಣ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಥ'ಳಾಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರ್ನ್ 

ಕಾಮೆಲಿಂಚೊ ದಬಾವ್ ತಾಂಚೆರ್ ಪಡೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾತಚ್ ತಾಣಿ ಲೋವ್ 

ಲೋವ್ ಮ್ಹಾಕಾ. ಸಮರ್ಥನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ೦ ಯಾ ತೊಂಡ್ 

ಧಾಂಪುನ್ ವಗೆಚ್ ರಾವ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್, ರೇಲೈ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಕ್ 

ಎಕೃಟಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಾಧನಾಕ್ ಖಿಳಿ ತೊಪುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. 

'ಇತ್ತೆಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್, ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ಯೀ ವಿರೋದ್ ಆಯ್ಲೊ. 'ದಿ 

ಲೊಕೊ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್' ಜೆ ಡ್ರಾಯ್ಚರಾಂಕ್ ಆನಿ 

ಫಾಯರ್ಮೆನಾಂಕ್ ಸಂಘಟಟಿತ್ ಕರ್ಕ್ವಾಲೆ ಹ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಂವ್ಚಾ ಸಾದನೆಕ್ ಶೆಳೆಂ 

ಉದಾಕ್ ವೊತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ರೇಲೈಮನಾಂಚ್ಕಾ ಸಂಘಟನಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಹಂ 

ಭೋವ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹೈಲ್ಗೆಂ. ಬಹುಶಾ ತಾಂಣಿ ಚಿಂತ್ಲೆಂ 

ಆಸ್ಕೆಲೆಂ ಕಿ ಆತಾಂ ಹಂ 'ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ' ಮ್ಹುಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ 

ಚಲೈಲೆಂ. ಹಂ ತಾಂಕಾಂ ಭೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಜೆ ಕೊಣ್ 

ಸಂಪ್ರದಾಯ್ವಾದಿ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ತಾಂಕಾಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಹಾ ಘುಡಿತಾಂನಿ ಕಾನ್ 

ದೊಳೆ ದಿಸ್ಲೆನಾಂತ್. ತಾಂಣಿ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಕಿ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ವಿ ರೇಲ್ವೆ ಕಾಮೆಲ್ಮಾಂಕ್ 

ವಗಿಂಚ್, ಬೋವ್ ವೆಗಿಂಚ್, ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಕ್ರಮಾ ಖಾತಿರ್ ತಯಾರ್ 

ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್ ನಾ. ಆನಿ ಜೆ 

ಕೋಣ್ ಆಡಳಿತ್ ವರ್ಗಾಚ 'ಚಮ್ಹಾ' ಮ್ಹಣ್ಣ ತಸಲೆ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ತಾಂಕಾಂ 

ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಖಂತ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ. ಮುಖಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಅಪಾಯ್ಚ್ 

ಅಪಾಯ್ ದಿಸ್ಲೊ. ತರಿಪುಣ್ ಡಿಸಂಬ್ರಾಚ್ಕಾ ಆಕೆರಿಭಿತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ವಟಿತ್ 

ಚಳ್ಳಳಿಚೆಂ ಸ್ವರೂಪ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವೆಂ 

ಫೆಡರೇಶನಾಚ್ಕಾ ಜೆರಾಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಾಚಿ ವಿಶೇಸ್ ಜಮಾತ್ ಆಪಯ್ಲಿ ಆನಿ 

ಹಾಂತುಂ ಹಾ೦ವೆಂ ಠರಾವ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ ಕಿ ಡಿಸೆಂಬ್ರಾಚ್ಕಾ ಆಕೆರಿಭಿತರ್ 

ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲುಂಕ್ಜಾಯ್; ಸಮಿತಿಕ್ 
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ಮುಷ್ಕರಾಚಿ ತಾರಿಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ಕೊ ಅಧಿಕಾರ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ಜಾಯ್; ಏಕ್ 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಂಘಟನ್ ಸಮಿತಿ ರಚುಂಕ್ ಜಾಯ್; ರೇಲ್ವಚ್ಛಾ ವಿವಿದ್ 

ಯೂನಿಯನಾಂಚ್ಛಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಕ್ ತಾಂತುಂ ಮೆಳಯ್ದಾಯ್. ಹಾ ಠರಾವಾಕ್ 

ಫೆಡರೇಶನಾಚ್ಕಾ ಥೊಡ್ಮಾ ಮುಖೆಲ್ಮಾಂಥಾವ್ನ್ ಕಠೀಣ್ ವಿರೋದ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ 

ಜಾಲ್ಮಾರೀ ತೊ ಬಹುಮತಾನ್ ಮಂಜೂರ್ ಜಾಲೊ. ಮ್ಹಜಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ 

ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕೆಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ರೇಲ್ಮೆ ಬೋರ್ಡಾಚೊ ಏಕ್'' ಚಮ್ಹ್ಯಾ' ಮ್ಹಣ್ 

ಸೈತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೊಲಾಯ್ದೆಂ. 1973 ಒಕ್ಟೋಬರಾಂತ್ ಮಂಜೂರ್ ಕೆಲ್ಲೊ 
ಠರಾವ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೊನ್ಶ್ಕಾಕ್ ಲೊಟ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ. 

ಸಂಘಟನ್ ಸಮಿತಿ ಆನಿ ತಾಚಿಂ ಮಾಗ್ಲಿಂ | 

'ವವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪುಸ್ಣಾವ್ನ್, ಜಾಯ್ಕೆ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್, 

ಜಾಯ್ತೆಂ ಉಲವ್ನ್ ಫೆಬ್ರೆರಾಚ್ಕಾ ಆಕೆರಿಭಿತರ್ ತಾಂಕಾಂ ಎಕಾ ಮುಳಾವ್ಕಾ 

ಜಮಾತಿಕ್ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡ್ಲ್ಲೆ. ಆಡಳಿತ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಸಮರ್ಥೆನ್ ದೀವ್ನ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ NFIR ಏಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹರ್ ಸಗ್ಳಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ ಎಕಾಮಕಾ 

ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಫೆಬ್ರೆರ್ 21 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಮಿ ಸೊಡ್ನ್ ಹರ್ 

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಯೂನಿಯನಾಂಚಿ ಜಮಾತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಹ್ಮಾ ಜಮಾತಿಂತ್ 

'ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕೊಒರ್ಡಿನೇಶನ್ ಕಮಿಟಿ ಫೊರ್ ರೇಲೈಮನ್ಸ್ ಸ್ಟಗ್ಲ್' 

(NCCRS) ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಮಿತಿ ಘುಡ್ತಿ ಆನಿ ಹ್ಮಾ ಸಮಿತಿನ್ ಮುಷ್ಕರ್ 

ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಹಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆತ್ಲಿ. ತಾಣಿ ಥೊಡಿಂ ಮಾಗ್ಲಿಂಯೀ ಮಾಂಡ್ಲಿಂ. 

'ಮಾಗ್ಲಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಶತಾಂತ್ಲ್ಯಾ 

ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲೈ ಇತ್ಲೊಚ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ರೇಲ್ವೆ ಕಾಮ್ನಾರಾಂಕೀ 

ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಮಿಲಾವ್ ಕಾರ್ಯಾನೆ, ಕೊಳ್ಳಾಂ 

ಕೈಗಾರಿಕ್, ವ್ಹಡ್ ಯಂತ್ರಾಂ ಕೈಗಾರಿಕ್, ಮೆಶಿನ್ಟೂಲ್, ತಾರ್ವಾ೦ ಬಾಂದ್ಲಿಂ 

ಯಾರ್ಡಾಂ, ಹ್ಮೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡೊ ಕೈಗಾರಿಕೊ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಮಾ ಸ್ವಾಧೀನ್ 

ಆಸಾತ್. ಹಾಂತುಂ ಸಾಂಬಾಳಾಚಿ ಬಾಂಧಾವಳ್ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಕೆಲ್ಮಾ. ರೇಲ್ವೆ 

ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಕಾ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಆಸೊನೀ ಆನಿ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಿ ಕರ್ತಾ 

ತರಿ ತಿಕಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಸರ್ಕಾರ್ ನಾರ್ಗಾತಾ; 

ರೇಲ್ವೆ ಆಪ್ಪೊೊ ಏಕ್ ಖಾತೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾ. ರೇಲೈ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಚೊ 

ಸಾಂಬಾಳ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚ್ಕಾಕಿ ಭೋವ್ ಉಣೊ 

ಆಸಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಂಯ್ ತಾಂಚ್ಕಾ ಕಾಮಾಚಿ ಹೆರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೀ ಬೋವ್ 
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ಉಣ್ಕಾ ಮಟ್ಟಾಚಿ. ಹಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸುದ್ರಾಯ್ಡಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ 

ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಗೆ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

'ಹಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಬೋನಸಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ಯೀ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಬೋನಸ್ 

ಎಕಾ ಡೌರಾನ್ ಲಾಭ್ ವಾಂಟುನ್ ಪೌಂವ್ಚೆಂ. ಹಾಕಾ 'ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ಲೊ 

ಸಾಂಬಾಳ್'ಯೀ ಮ್ಹಣ್ಟ್ಚಾತ್. ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾಂಶ್ ಕಾಮ್ನಾರಾಂಕ್ 

ದಿಸಾಚಿ ಪೋಡ್ ಕಾಡ್ಜೆ ಇತ್ಲೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳಾನಾ. ದೆಕುನ್ ಕಂಪೆನಿನ್ 

ಲಾಭ್ ಕೆಲೊ ತರ್ ತಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ವಾ೦ಟೊ ತಾಂಕಾ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ಲೊ 

ಸಾಂಬಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ ದೀಜಾಯ್ ಅಶಿ ರಿವಾಜ್ ಆಸಾ. ರೇಲ್ವೆ ಕಾಮ್ಸಾರಾಂಕ್ 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಭೋವ್ ಉಣೊ ಸಾಂಬಾಳ್ 

ಮೆಳ್ಬಾಲೊ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಂವ್ದಿ ಯಾನಾ, (ಚಡಾವತ್ 

ಶತಾಂನಿ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಲೊ) ತಾಂಕಾಂ ಕನಿಷ್ಟ್ ಬೋನಸ್ ದಿತಾಲೆ. ದೆಕುನ್ 

ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಗೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ರೇಲೈ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಕೀ ಕನಿಷ್ಟ್ ಬೋನಸ್ 

ಮಳಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್. 

'ತಿಸ್ರಂ ಆನಿ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ಸಾರಾಂಚ್ಕಾ 

ಕಾಮಾಚ್ಕಾ ವೆಳಾ ವಿಷಾಂತ್. ಕಾಮಾಚಿಂ ವೊರಾಂ ರಾಜಾಂವಿಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿಂ. 

ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಗಾಡಿಯೊ ಚಲಯ್ಕೆಲ್ಮಾ ಶಿಬಂದೆಚಿಂ. ಹಿ ಶಿಬಂದಿ ರೇಲ್ಮೈಂತ್ 

ಅತೀ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ವಿಸ್ರಾನಾಯೆ. 

'ಚೊವ್ತೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಕಿ ರೇಲೈಂತ್ಲ್ಯಾ ಥ'ರಾವಳ್ ಕಾಮಾಂಚೆಂ 

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ್ ಆನಿ ವರ್ಗೀಕರಣ್. ಕಾಮಾಚೆಂ ಮೌಲ್ಮಮಾಪನ್ ರೇಲೈಂತ್ 

ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಆನಿ ಆತಾಂ ಮೆಳ್ಳೊ ಸಾಂಬಾಳ್ 

ಕಾಮಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಪಾಂಚ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಗಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ, 

ರೇಲೈಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ವಾಂ ವಿಷಾಂತ್ ನ್ಹಂಯ್ ತರಿ ಕಾಮ್ಲಾರ್ 

ಸಂಘಟನಾಕ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ತಕ್ಷೆ ಘಡಾಘಡಿಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ 

ಯೂನಿಯನ್ ಚಟುವಟಿಕೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಡ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 

ಪರತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಚೆಂ. 

ಆಡಳಿತ್ ವರ್ಗಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಆನಿ ಸಮಾಲೋಚನ್ 

'ಆಮಿ ಮಾರ್ಚ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿ ಆಡಳಿತ್ ವರ್ಗಾಕ್ 

ದಿಲಿ ಆನಿ ತಾಂಚೆರ್ ತುರಂತ್ ಸಮಾಲೋಚನ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. 

ಪುಣ್ ತಾಂಚೆ ಡಾಣವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ಡ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಆಯ್ದಿನಾ. 1973 
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ಒಕ್ಟೋಬರಾಂತ್ಯೀ ತಸಲಿಂಚ್ ಆಮಿ ಮಾಗ್ಲಿಂ ಧಾಡ್ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂಯ್ 

ಕಿತೆಂಚ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳೊಂಕ್ನಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಫೆಡರೇಶನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ 

ಮ್ಹುಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ರೇಲ್ವೆ ಬೋರ್ಡಾಚ್ಮಾ ದಪ್ತರಾಂತ್ಲಾ 

ಎಕಾ ಕ್ಲಾರ್ಕಾನ್ ಏಕ್ ಪೊಸ್ಟ್ಕಾರ್ಡ್ ಧಾಡ್ಲ್ ಮಾಗ್ಗ್ಯಾಂಪಟ್ಟಿ ಮೆಳ್ಲ್ಲ್ಯಾಚೊ 

ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚಿ ಮಾಗ್ಲ್ಣ್ಯಾಂಪಟ್ಟಿ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹಂ 

ಏಕ್ ಪೊಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೊಡ್ಲ್ವಾರ್ ಹರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಪುರಾವೊ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. 

ಆಮ್ಚಾ ಘಾಯ್ಲಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ತಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಜಾಂವ್ ವ ಹರ್ 

ಕಿತೆಂಯ್ ಹಿಶಾರೊ ನಾತ್ಲ್ಲೊ ಕಿ ಆಮ್ದಿ ಮಾಗಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಸ್ವೀಕಾರ್ ಜಾಲ್ಮಾ ' 

ವ ಹ್ಮಾವಿಷಾಂತ್ ಉಲವ್ನೆಂ ಚಲಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ನಾಕಾ. ತೆಂ ಏಕ್ ಪೊಸ್ಟ್ಕಾರ್ಡ್ 
ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಮ ಫಾಯ್ದಾಂತ್ ಹರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. 

'ಹಾಂವ್ ತೆದಾಳಾ ಸೋಶಲಿಸ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಕಾರ್ಯಾದಕ್ಸ್ 

ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಔ'ಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಥೊಡೆಂ ಉಲವ್ಸಂ ಚಲ್ಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ 

ಹಾಂವ್ ಫೆಡರೇಶನಾಚೊ ಅದ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ನಂಯ್. ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಶ್ರೀ 

ಲಲಿತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮಿಶ್ರಾ ರೇಲ್ವೆ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. (ಡೂಡ್ಕಾ 

ಮ್ಹಯ್ಮ್ನ್ನಾಂನಿ ತೊ ಎಕಾ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಫೋಟನಾಂತ್ ಅಂತರ್ಲೊ.) ತಾಚೆ ಆನಿ 

ಮ್ಹಜೆ ಮಧೆಂ ಎಕ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಬಾಂಧ್ ಉಬ್ಬಾಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗಲ್ಮಾರ್ 

ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಫುಡಾರ್ಕಾಂ ಡ'ಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಸಲೊ ಸಂಬಂಧ್ 

ಆಸಾ. ಖಾಸ್ಲಿ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾಲೊ ತರಿ ಅಧಿಕೃತ್ ಜಾವ್ನ್ 

ತೊ ಮೊನೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಉಲವ್ಹಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಕಿ ಜರ್ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 

ವಾಟೆನ್ ಹಾಂವ್ ಚಲ್ಲೊಂ ತರ್ ಮುಖಾರ್ ಗಂಭೀರ್ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಬಲೊಂ 

ಮ್ಹಣ್. 

'ಮಾರ್ಚ್ 15 ತಾರಿಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಜಾಯ್ಡಾತ್ಲ್ಲೆಂ 

ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಎಪ್ರಿಲ್ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ೫೩5 ಚಿ ಢಲ್ಲಿಂತ್ ಏಕ್ 

ಜಮಾತ್ ಆಪಯ್ಲಿ. ಹಾಂತುಂ 250 ತೆಂ 300 ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಸ್ಲ್ಲೆ “ 

ಹರ್ಯೆಕಾ ಯೂನಿಯನಾಚೆ ದೊಗ್ದೋಗ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಹ್ಮಾ ಜಮಾತಿಂತ್ 

ಆಮಿ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ ಕಿ ಮುಷ್ಕರ್ ಕರಾ ವಿಷಾಂತ್ ನೋಟಿಸ್ ಧಾಡ್ಜಂ 

ಮ್ಹಣ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಗೊವ್ಹಿ ದಬಾಜೊ ಕರ್ನ್ ಆಮಿ ಹೆಂ ನೋಟಿಸ್ 

ಎಪ್ರಿಲ್ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ದಿಲೆಂ. ಕಾನೂನಾಖಾಲ್ ಹೆಂ ಎಕ್ಕಡಚ್ ದಿಂವ್ಚಿ 

ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಹೆಂ ಆಮಿ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 

ಆಡಳಿತ್ವರ್ಗ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಪೊಸ್ಟ್ಕಾರ್ಡಾರ್ ಅಸ್ಥಿತ್ವಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ 
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ಆಮಿ ರೇಲೈಚ್ಕಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂನಿ ಹೆಂ ನೊಟಿಸ್ ದಿಲೆಂ. ಕಾನೂನಾಖಾಲ್ 

ಹಂ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ತರಿ ಆಮ್ಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಆನಿ ಬಳ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕರ್ದ್ಯಾ 

ಖಾತಿರ್ ಹಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. 

'ಎಪ್ರಿಲ್ 15 ಜೆದ್ನಾ ಆಮಿ ಮುಷ್ಕರ್ ಧರ್ದೊ ನಿರ್ಣಯ್ ಫಘೆತ್ತೊ, ಆನಿ 

ಎಪ್ರಿಲ್ 22 ಜೆದ್ನಾಂ ಆಮಿ ಮುಷ್ಕರಾಚೆಂ ನೋಟಿಸ್ ದಾಡ್ದೆಂ, ತ್ಕಾ ಎಕಾ 

ಹಫ್ತ್ಯಾಚ್ಕಾ ಆವ್ನೆಂತ್ ರೇಲ್ವೆ ಬೋರ್ಡಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೊ. 

ತಾಚ್ಯಾ ಸುಸಜ್ಜಿತ್ ದಪ್ತರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಮ್ಚಿ ಮುಲಾಕಾತ್ ಭಾರಿ ಅಭಿರುಚಿಚಿ 

ಆನಿ ನಾಟಕೀಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಸುರೊಂಚ್ ತಾಚೆ ಮುಖಾರ್ 

ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ತೆದ್ದಾಂ ಒಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೊಚೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ 

ಜನರಲ್ ಎಕಾಚ್ಛಾರಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೊ. ಬೋರ್ಡಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಆಯಿಲ್ಲೊ 

ಹೂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್, ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಏಕ್ 

ದೋನ್ ಸಬ್ಬ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿ೦ಯೀ ಉಲಯ್ತಾಲೆ. ಬೋರ್ಡಾಚೊ ಅದ್ಯಕ್ಷ್ 

ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಲಾಗಿಂ 

ಲಾಗ್ಕಿಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ದವರ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ತಾಣೆ ರೇಡಿಯೊಚ್ಶ್ಕಾ ಡೈರೆಕ್ಟರಾಕಡೆ 

ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಕಿ ರೇಲೈಚೆಂ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಧೋರಣ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲಾಂಗಿ 

ಮ್ಹಣ್. ಡೈರೆಕ್ಟರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ವಾ ಬೆಗಾಂತ್ಲಿಂ ಸಬಾರ್ ಕಾಗ್ದಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ 

ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ಲಿಂ. ನಾಟ್ಕುಳೆ ಕಶೆ ಸಾದರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಮಾಂವ್, ವಾಕ್ಕೂಲಾಂ ಕಶಿ 

ದಿತೆಲ್ಮಾಂವ್, ಉಲವ್ಪಾಂ ಕಶಿಂ ಚಲಯ್ಕೆಲ್ಕಾಂವ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ತಾಣ 

ವರ್ಣಿಲೆಂ. ಮುಶ್ಶ್ಕರ್ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ತಾಕಾ ವಿರೋದ್ ಕರುಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ 

ಆಪ್ಲೆ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ ತೆಂ ತಾಣೆ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. 

ಫುಡಾರ್ಯಾಂಕ್ ಕೈದ್ ಕೆಲೆ 

'ಮೇ ದಿವಸ್' ಭಾರೀ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಆಚರ್ಲ್ಸಿತಾತ್. 

ತ್ಕಾಚ್ ದಿಸಾ ಲಕ್ನೋಂತ್ ರೇಲೈಮೆನಾಂಚ್ಕಾ ಆನಿ ಹರ್ ಕಾಮ್ಗಾರಾ೦ಚ್ಕಾ 

ಏಕ್ 'ಮೇ ದಿವಸ್' ರ್ಕಾಲಿಕ್ ಭಾಷಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯಿಲ್ಲೊ. 

ಡೆಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಔಂಯ್ ಕಾರಾರ್ ವ್ಹೆಚೆಂ ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಆಟ್ ವೊರಾಂ ಆನಿ 

ವಿಮಾನಾರ್ ವ್ಹೆಚೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಏಕ್ ವೊರ್ ಲಾಗ್ತಾ. ತೊ ದೀಸ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ 

ರಜೆಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ರೇಲ್ವೆ ಆಡಳಿತ್ ವರ್ಗಾಕ್, ರೇಲೈ 

ಬೋರ್ಡ್ ಅದ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಆನಿ ರೇಲೈ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂಕಿಮೇ | ತಾರಿಕೆರ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಢೆಲ್ಲಿಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಂನಾ . ತಾಚ್ಮಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಮೇ 2 
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ತಾರಿಕೆರ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ: ಬಸೊನ್ ಏಕ್ ಅಂತಿಮ್ ಇತ್ಕರ್ಡ್ ಕರ್ಕಾಂ 
ಮ್ಹುಣ್. ಮೇಯಾಚ್ಮಾ ಪಯ್ಲೆ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಪ್ತರಾಂತ್ 
ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ೦. ಲಕ್ನೋಂತ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5 ವೊರಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ 
ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರ್ಕಾಲಿಕ್ ಭಾಷಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 3 ವೊರಾಂಚೆಂ 
ವಿಮಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಧರುಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ದೊನ್ಸಾರಾಂ ಏಕ್ ವೊರಾರ್ ಹಾಂವ್ 

ವಿಮಾನ್ಡು'ಳಾಕ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ ಸರ್ಲೊಂ ಆನಿ ಘರಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ 

ಫೋನ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ಬಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಫೋನ್ ಕಾತರ್ದಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಕಳ್ಳೆಂ. 

'ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ ಕಳ್ಲ್ಲೆಂ' 

'ತರಿಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ವಿಮಾನ್ಡು'ಳಾಕ್ ಗೆಲೊಂ ಆನಿ' ಚೆಕ್ಇನ್' ಕರ್ನ್ 

ಭಿತರ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ವಿಮಾನ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸಗ್ಳೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಭಿತರ್ 

ಆಯಿಲ್ಲೆ. ವಿಚಿತ್ಸ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಮಾರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 3 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾತಿಚಿಂ 

8.30 ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಮಾನ್ ಥ'ಳಾವಯ್ದೆಂ ಹಾಲ್ಲೆಂನಾ. ಎಯರ್ಲೈನ್ಸಾಚೆ 

- ಪಾಂಚ್ಮಾ ಯೂನಿಯನಾಚೊ ಹಾಂವ್ ಸಲಹಾದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ಹಾಸ್ಲ್ಲೊಂ - 

ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಯ್ ನೆಣಾಸ್ಲ್ಲೆ. ಚಾಲಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ, 

ವಾರ್ಕಾ ಪರಿಚಾರಿಕೊ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್, ಸಗೈೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್, 

ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸಾ. ಇಂಜಿನಿಯರಾಂನಿ ವಿಮಾನ್ ಉಬೊಂಕ್ ಪಾಚ್ಚೊ 

ಸಂಕೇತ್ ಸೈತ್ ದಿಲಾ. ತರಿಪುಣ್ ವಿಮಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಸರಾನಾ! ಕಿತ್ಕಾಕ್ 

ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಾನಾ. ಪುಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಕಳ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ಲಕ್ನೊ ವ್ಹೆಚೆಂ ತಾಂಕಾಂ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

ದುಸ್ರೆಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕೈದ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಣಿ ಮಾಂಡ್ಲಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಪುಣ್ ಖಂಯ್ ಆನಿ 

ಕೆದಾಳಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿರ್ಣಯ್ ಫಘೆಂವ್ಕ್ನಾ. ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್, 

ತೆಯೀ ಮುಖ್ಲೆಂ ಮೆಟ್ ಕಿತೆಂ ಕಾಡ್ಜೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಮಾತ್ ಚಲವ್ನ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ರಾತಿಚಿಂ 8.30 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಘ್ತರಾಂತ್ಲೆ ಲಕ್ನೋಲಾಗಿಂ 

ಪೋನಾಚೆರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ದವರ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಲಕ್ನೋನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿ, ವಿಮಾನ್ 

ಖಂಚ್ಕಾಯ್ ವೆಳಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಪರ್ವಾನಾ, ಲೋಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಲೊಚ್. 

' ನಿಮಾಣೆ, ರಾತಿಚ್ಮಾ 9 ವೊರಾರ್ ವಿಮಾನ್ ಸುಟ್ಟಂ. ರಾತಿಚ್ಯಾ ಧಾ 

ವೊರಾಂಚ್ಕಾ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಲಕ್ನೋ ಪಾವೊ ಎಂ. ಆನಿ ಥ'೦ಂಯ್ 

ಡಾವ್ನ್ ಕಾರಾರ್ ಬಸೊನ್ ಸೀದಾ ಸಭಾ ಜಾಂವ್ಚೆಕಡೆ ಧಾ೦ವೊ_ಂ. ತದಾಳಾ 
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ವೊರಾಂ ರಾತಿಚಿಂ ಇಕ್ರಾ! ಮ್ಹಜೆಂ ಭಾಷಣ್ ಸುರು ಜಾತಾನಾ ಮೇ ದಿವಸ್ 

ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಪ್ಲ್ಲೊ! ಕಿತ್ಕಾಕ್ ತೆದಾಳಾ ಮೊಡ್ಕಾನ್ ರಾತ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿ. 

ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ರೇಲ್ದೆ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಫುಡಾರ್ಕಾಂಕಡೆ ಉಲವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಮೊದ್ಕಾನೆರ್ 

ದೋನ್ ವೊರಾರ್ ಲಕ್ನೋ ರೇಲ್ಮೈ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲೊಂ. 

'2.30 ವೊರಾರ್ ದಾರಾರ್ ಠೊಕೆ ಪಡ್ಲೆ. ಮ್ಹಜೆ೦ ಎರೆಸ್ಟ್ ವಾರಂಟ್ 

ಘೆವ್ನ್ ಢೆಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ತಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಕಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ವಳ್ಕಾತಾಲೊಂ. 

ಪುಣ್ ತೆ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲೆನಾಂತ್. ತಾಂಣಿ ಇತ್ತೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿ 

ಉಟೊನ್ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇಂವ್ಕ್. ಹಾಂವ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಭಾಯ್ 

ಯೆತಾನಾ ಪ್ಲೆಟ್ಫೊರ್ಮ್ಮ್ ತಾಂಣಿ ಖಾಲಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕೆದಾಳಾಯ್ 

ಪ್ಲಟ್ಪಫೊರ್ಮಾಚೆರ್ ಚಡ್ ಗಡ್ಡಿ ಆಸ್ತಾಲಿ ಕಿತ್ಕಾಕ್, ಘರ್ದಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ 

ಲೋಕ್ ಪ್ಲೆಟ್ಫೊರ್ಮಾರ್ ನಿದ್ದಾಲೊ. ರಾತಿಚಿ ನಿಮಾಣಿ ಟ್ರೈನ್ ವ ಫಾಂತ್ಮಾಚಿ 

ಪಯ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಧರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪ್ರವಾಸಿಯೀ ಥಂಯ್ ನಿದ್ಕಾಲೆ. ಪುಣ್ ತ್ಕಾ 

ಘಡಿಯೆ ಪ್ಲೆಟ್ಫೊರ್ಮ್ ಆನಿ ಆಸ್ಸಾಸ್ದೆಂ ವಶಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಪುರ್ಕೆಂ ಖಾಲಿ 

ಕರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಸಾಧಾರ್ಣ್ 1000/2000 ಪೊಲಿಸ್ ಥಂಯ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೆ. 

'ಖಂಯ್ ವೊರ್ಮಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ಕಾರಾಂತ್ 

ಬಸಯ್ತೊ ಆನಿ ಸೀದಾ ವಿಮಾನ್ಡು'ಳಾಕ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಡೆಲ್ಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಎರೆಸ್ಟ್ 

ವಾರಂಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಗಡಿ ರಕ್ಷಾ ದಳಾಚೆಂ ವಿಮಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಥೆಲ್ಲಿ ವೈಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ5. 30 ವೊರಾರ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ವಳ್ಳಿಚ್ಕಾ ತಿಹಾರ್ ಜಯ್ಲಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ೦. ಡ'ಂಯ್ ಡಾವ್ನ್ ಹಾಂವಂ 

ತಕ್ಷಣ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಆನಿ ರೇಲ್ವೆ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಪತ್ರಾಂ ಬರಯ್ಲಿಂ 

ತಾಂಚ್ಕಾ ಹೈ ಕರ್ನೆಚೆರ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ನ್. ಹಾಂವೆಂ ಕಳಯ್ದ್ಲೆಂ ಕಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಮಾ 

ವಿವಾದಾಚೊ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆಮಿ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರಚೋದನ್ 

ದೀಂವ್ಮ್ನಾ. ದೆಕುನ್ ಅಸಲೆಂ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಆಪ್ಲಾಕ್ 

ಸಮ್ಹಾನಾ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವಂ ಬರಯ್ಲೆಂ. 

ಮುಷ್ಕರ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ 

'1974 ಮಾಯ್ 2 ತಾರಿಕೆಚ್ಕಾ ಸಾಂಜೆ ಭಿತರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ 

10,000 ಜಣಾಂಕ್ ಕೈದ್ ಕೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. 

ರೇಲ್ವೈೆಂತ್ಲ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ್ ಫುಡಾರಿ, ಫೆಡರೇಶನಾಚೆ ಸರ್ವ್ ಪುಡಾರಿ, ಮುಷ್ಕರಾಕ್ 

ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ, ಆನಿ ರೇಲೈ ಕಾಮ್ಲಾರ್ 
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ಸಂಘಟನಾಚ್ಛಾ ಸಬಾರ್ 'ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. 

'ಹಂ ಪಳೆವ್ನ್ ದೇಶಾದ್ಕಂತ್ ಲೋಕ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲೊ. 
ಬೊಂಬಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಮುಷ್ಕರ್ ಜಾಲೆಂ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಬೊಂಬಯ್ 1 
ಮ್ಹಜೆಂ ತಾಣೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಔಂಯ್ಸರ್ ಸಗ್ಳೆ ಸಂಚಾರ್ ಉದ್ಯಮ್ 
ಕಾಮ್ಲಾರ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಮ್ಲಾರ್, ಹರ್ ಸಂಘಟತ್ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಎಕಾ ' 

ನಾಎಕಾಡ'ರಾನ್ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೈದ್ - 

ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ನ್ ಆನಿ ರೇಲ್ವೆ ಮುಷ್ಕರಾಕ್ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರ್ನ್ 48 
ವೊರಾಂಚ್ಕಾ ಮುಷ್ಕರಾಚೆರ್ ಗೆಲೆ. ಕೈದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ 
ತಾಣಿಂ ಮಾಗ್ಲಿಂ ಕೆಲಿಂ. ದೇಶಾಂತ್ ಡೊಡೆಕಡೆ ರೇಲ್ವೆ ಕಾಮ್ಗಾರ್ಯೀ 

ಮುಷ್ಕರಾಚೆರ್ ಗೆಲೆ. ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ರೇಲ್ವೆ ಕಾಮಾಸ್ಕಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಟ್ವಾ 

ರಭಾನ್ಸಿಂತ್ ಮುಷ್ಕರಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಷ್ಯಾಚೊ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಘೆತ್ಲ್ಲ್ಯಾ 

ಕ್ರಮಾವರ್ವಿಂ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ 48 ವೊರಾಂನಿ ಹಜಾರಾಂನಿ 

ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಕ್ ಕೈದ್ ಕೆಲೆ, ತಾಂಚಿಂ ಘರಾಂ ಧರ್ಲಿಸಮಾ ಕೆಲಿಂ ಆನಿ ಸರ್ವ್ 

ಡ'ರಾಂಚಿ ಘೋರ್ ಕೃತ್ಕಾಂ ತ್ಕಾ ಅಸಹಾಯಕ್ ರೇಲ್ವೆ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚೆರ್ 

ಚಲಯ್ಲಿಂ. ತನಾವ್ ವ್ಹಾಡೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. 

ಧಾ ಲಾಖಾಂ ವಯೈ್ಫ್ ಮುಷ್ಕರಾಚೆರ್ 

'ಮಾಯ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಮುಷ್ಕರ್ ಕರ್ದೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಮಾಯ್ 

2 ಥಾವ್ನ್ 8 ತಾರಿಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಾರ್ ಪತ್ರಾಂ ಪ್ರಧಾನ್ 

ಮಂತ್ರಿಕ್ ಆನಿ ಚಾರ್ ಪತ್ರಾಂ ರೇಲ್ಜೈ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಬರಯ್ಲಿಂ. ಮುಷ್ಕರ್ 

ಜಾಯ್ಡಾತ್ಹೆ ಬರಿ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಇತ್ಕರ್ಡ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಜಾವ್ನ್ | 

ಯಾ ಖಾಸ್ಗೆನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ 

ತಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲೊನಾ. ಮಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನಾ ಚ್ಕಾ 8 

ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಬಂದ್ ಕೆಲೆಂ. ಧಾ ಲಾಖಾಂ ವಯ್ಫ್ 

ಕಾಮ್ಲಾರಾಂನಿ ಹಾಂತುಂ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಧನ್ ನಿರ್ಫಳ್ 

ಜಾಲೆಂ. ಮುಷ್ಕರ್ ಚಿಡ್ಡುನ್ ಸೊಡ್ಡೆಂ. ಆಮಿ ಸಗೆ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಪಬರಿ ಪನ್ನಾಸ್ 

ಹಜಾರಾಂ ವಯ್ಫ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಕ್ 'ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೂಲ್ಸ್' ಹ್ಮಾ 

ಕಾಯ್ದ್ವಾಖಾಲ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 'ಮೆಂಯ್ಬೆನಾನ್ಸ್ ಒಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ 

ಸೆಕ್ಕೂರಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಸ್' ಕಾನೂನಾ ಖಾಲ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಕಾ ಕಾನೂನಾಂ ಖಾಲ್ 

ಧರೆ. ಆಖ್ರೆಕ್ ಮಾಯ್ 27 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಮಿ ಅಸಲ್ಕಾ ಎಕಾ ಹಂತಾಕ್ 
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ಪಾವ್ಲ್ಲಾಂವ್ ಕಿ ಮುಖಾರ್ ವ್ಹೆಚ್ಕಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಅರ್ಥ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. 

ಜಯ್ಲಾ ಭಿತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಠರಾವ್ ಬರವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ 

ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರಾಂ ಫುಡಾರ್ಕಾಂಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ಗುಪಿತ್ತ್ ತೆಂ 

ಭಾಯ್ರ್ ದಧಾಡ್ದೆಂ. ಗುಪಿತ್ತ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಕೋಣಾಯ್ಕಿ 

- ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸೈತ್ - ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆ 

ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾಮೆಳ್ಚ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವ್ಹಚಾಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ದಿಂವ್ಚಿ 

ಸಂದರ್ಶನಾಂ ಬಂದ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಪಾಸ್ ಧರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೊ 

ಆನಿ ಸಂದರ್ಶನಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಮೆಳ್ಳಿ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಅಧಿಕೃತ್ 

ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ನಾತ್ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೊ ಶಠರಾವ್ 

ಗುಪಿತ್ತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಡಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಡೊ.' 

ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಮಾ ಜಿಣ್ಮೆಂತ್ ಹೆಂ ಘಟಕ್ ಭೊವ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ 

ನೆಗೈಂ ಸಾಂಗ್ಲಿ, ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಸಂವಿಧಾನ್ ಕೊನ್ಯಾಕ್ ಲೊಟುನ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 

ಮುಟಿಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಜಾರೊಂ ಫುಡಾರ್ಕಾಂಕ್ ಜಯ್ದಾಂತ್ ಉಡೊವ್ನ್ ಸಾದ್ಮಾ ಜನತೆಚ್ಮಾ 

ನಾಳ್ಲಾ೦ತ್ ಕುಲ್ಕುಲೊ ಉಟಯಿಲ್ಲಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಕ್ ಕುಸ್ಮುಟ್ ಭಿಯೆನಾಸ್ತಾಂ 

ಹರ್ದೆಂ ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಚಿ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಹ್ಕಾ ಮಹಾ ಮುಷ್ಕರಾಕ್ ತೊ 

ನೆಂವ್ಚೊ. ತೆಂ ಅಸಫಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಕಾ ಮಾತ್ಕಾರ್ 

ಠಾಲಿನಾ. ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಕಾ ಪಡ್ಹ್ವಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಶಿಂತ್ರ್ಯಾ೦ ವಿಷಾಂತ್ ತೊ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ: 

ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಖೆಳ್ 

'ಸರ್ಕಾರಾಚೂ ಖೆಳ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಕಿ ಮುಷ್ಕರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಿರ್ಫಳ್ 

ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಡೆಂ, ಅಶೆಂ ಫುಡಾರ್ಮಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ಕೆಂ ಆನಿ ಥೊಡ್ಕಾ 

ಆವ್ದೆಕ್ ತರಿ ರೇಲ್ವೆ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚ್ಕೆ ಚಳ್ಳಳೆಕ್ ಕಾಳೊ ತಿಬೊ ವೊಡ್ಡೊ. ಪುಣ್ 

ಆಮಿ ಹೊ ಠರಾವ್ ಚೊರಿಯೆಕ್ ಭಾಯ್) ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಕೊ ಶಿಂತ್ರ್ಯೊ 

ಜಿಕ್ಲೊನಾಂತ್. 

' ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಮುಷ್ಕರ್ ಸಮಿತಿ ಘಡಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ, ಕಿತ್ಕಾಕ್ 

ಎಕಾ ಸಮಿತಿಚ್ಕಾಂಕ್ ಕೈದ್ ಕರ್ತಾನಾ ದುಸ್ರಿ ಸಮಿತಿ ಉಬಿ ಜಾತಾಲಿ. ಆಮಿ 

ಚೊರಿಯೆಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಡ್ಲ್ಲೊ ಠರಾವ್ ಆತಾಂ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಟ್ಯಾ 

ಮುಷ್ಕರ್ ಸಮಿತಿನ್ ಮಂಜೂರ್ ಕೆಲೊ. ತಾಂತುಂಯೀ ಮ್ಹಜ್ಮಾಚ್ ಥೊಡ್ಕಾ 

ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂನಿ ತ್ಕಾ ಠರಾವಾಚೊ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲೊ. ತಾಂಚೆಂ ವಾಕ್ಕೂಲ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಕಿ ಮುಷ್ಕರ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ತರಿ ಮುಖಾರ್ಕಿಜಾಯ್ ಆನಿ ತೆಂ 
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ಜರ್ತರ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಚಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಜಿಕ್ಟೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಹೆಂ 
ಸತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಕಾಕ್, ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಕಾಮಾಕ್ 
ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೆ. ಠರಾವ್ ಮಂಜೂರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಮ್ಹಣ್ಣೆ, ಮಾಯ್ 27 
ತಾರಿಕೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಕೇಂದ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚ್ಛಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ 
ಜಯ್ತಾಂತ್ಲೆ ಸೊಡ್ಲೆ. ಬಹುಶಾ ಕಾಮ್ನಾರಾಂಚ್ಮಾ ಕ್ರೋದಧಾಕ್ ಆಮಿ ತೋಂಡ್ 

ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೂ. ಆಮ್ಚಿಂ ಮಾಗ್ಲಿಂ ಸುಫಳ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ 
ಹಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಅಸಫಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಒಪ್ಪಾಲೊಂ ಆನಿ ಹ್ಮಾ 
ಸಲ್ಪಣೆಚಿ ಪುರ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಮಾತ್ಮಾರ್ ಘ್ಶತ್ನಿ. ಕೆನ್ನೆಡಿನ್ 
'ಬೇ ಒಫ್ ಪಿಗ್ಸ್' ಸಲ್ವಣೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ 

ಪುನರಾವರ್ತನ್ ಕೆಲಿಂ, ತಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್, 'ಜಿಕ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಜಾರ್ ಬಾಪಯ್; 

ಸಲ್ವಾಲ್ಲೊ ಅನಾಡ್.' ಪುಣ್ ರೇಲೈ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಚೆ೦ ಹೆಂ ಮಹಾ ಮುಷ್ಕರ್ 

ಏಕ್ ಅನಾಥ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಸೊಡ್ಡೊಂನಾ. ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ 

ಮ್ಹಜೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ತೆಂ ಸ್ಟೀಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. | 

'ಮ್ಹುಜ್ಮಾ ಹ್ಮಾ ಧೋರಣಾವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರುಂಕ್ 

ಚಿಂತೆಲ್ಕ್ಮಾಂಚ್ಕಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಕೂಟ್ ಘಾಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ಥೋೊಡ್ಮಾಚ್ ಹಫ್ಮಾ,ಂ 

ಭಿತರ್, ಥೂಡ್ಕಾಚ್ ಮ್ಹಯ್ನಾಂಭಿತರ್, ಆಮಿ ಪರ್ಮೈೆಂ ಸಂಘಟಿತ್ ಜಾಲ್ಕಾಂವ್ 

ಆನಿ ಪಯ್ದೆಂಚ್ಕಾಬರಿಚ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಜಾಲ್ಕಾಂವ್. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮುಷ್ಕರ್- 

ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಂಯ್ ತರಿ ರೇಲೈ ಆಡಳಿತಾಚೆ ದುರುದ್ದೇಶ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಕರ್ದಂಕ್ 

ಆಮಿ ಸಕ್ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ವಳಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ತೀನ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಆನಿ 

ತೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆ ಆನಿಕೀ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡಂವ್ದಲ೦, ದುಸ್ರೆಂ, 

ಮುಷ್ಕರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೆ ಕಾಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ೨0,000 

ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಮ್ ಮುಳಾಶೆಂ ಕರ್ದೆಂ ಆನಿ ತಿಸೈೆಂ, ಧಾ ಲಾಖಾಂ 

ವಯ್ರ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕಾಯಾಮ್ ಕರ್ದಿಂ. ಪುಣ್ ಸಕ್ನಾಪ್ರಾಸ್ 

ಆಮಿ ಜೊಡ್ಲ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಜೀಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ರೇಲೈ ಆಡಳಿತ್ ವರ್ಗಾಕ್ ಮನ್ 

ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ತರಿ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಸರ್ವ್ ಸಮಸ್ಕಾಂ ವಿಷಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಉಲಂವ್ಕ್ 

ಪಡ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಮುಷ್ಕರ್ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಪ್ರಚೋದಿತ್ ಕೆಲೆಂ? 

'ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಕಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಂ ಮುಷ್ಕರ್ ನಾಕಾ 

ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಒಕ್ಟೋಬರ್ ಡಾವ್ನ್ಚ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ ಕಿ 
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ಖಾಸ್ಗಿ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾಧನ್ 

ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ ಕಶೆಂ ತರಿ ಎಕಾ ಒಪ್ಪಂದಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ. ಪುಣ್ ನಿಮಾಣ ತರಿ 

ಮುಷ್ಕರ್ ಜಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತೆಂ ಫಕತ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ 

ಖಾತಿರ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಮೆತ್. ಥೊಡ್ಮಾ ತೆಂಪಾಥಾವ್ನ್ ದೇಶಾಂತ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ್ 

ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗ್ನೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರ್ ತ್ಕಾ ವಿಷಾಂತ್ ಇಲ್ಲೊ ಜಾಗ್ರೂತ್ 

ಜಾಲ್ಲೊ. ಲೊಕಾಚಿ ಆಶಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಪೂರಾ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಅಸಮರ್ಡ್ 

ಜಾಲ್ಲೊ. ಕಾಮ್ಲಾರ್ ವರ್ಗ್ ರಾಗಾನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ 

ಬೇಕಾರ್ಬಣ್ ವ್ಹಾಡೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ದೇಶಾಂತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅತೃಪ್ತಿ ಆನಿ 

ಆರ್ಥಿಕ್ ಗುಸ್ಪೊಡ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಭರ್ಲ್ಲೊ ಕಿ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ದಿಶಾ ವ 

ದೂರ್ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಭೊಗ್ತಾ, ಅಸಲ್ಮಾ 

ಪಾಟ್ಭುಂಯ್ಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಧೋರಣ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಕಿ ಕಾಮ್ಗ್ಲಾರ್ ವರ್ಗಾಕ್ 

ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ನ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಬ್ಬಾಯ್ಕಿ ಕರ್ನ್ ಎಕಾ ದ್ರಾಚೆಂ 

ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಆಡಳೆಂ ಹಾಡ್ದಂ. ಹಂ ಜ್ಮಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂಡಾವ್ನ್ 

ಜಾ ಚಾಲು ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

'ಅಶೆಂ ಹೆಂರೇಲೈ ಮುಷ್ಕರ್ ಅಸಲ್ಕಾ ಎಕಾ ಘ್ಕಾಸಿಸ್ಟ್ ಆಡಳೆಂ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ 

ದಿಶನ್ ಏಕ್ 'ಡ್ರೆಸ್ ರಿಹರ್ಸಲ್' ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಕಾ 6 

ಮೆಜೂನ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾನ್ ಮ್ಹಣ್ಣಿ 1975 ಜೂನ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಸರ್ಕಾರ್ 

ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದಾಲ್ಲೊ. ೫. ಚಳ್ಳಳ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರುಂಕ್ 

ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಕಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂಖಾಲ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಕೈದ್ 

ಕೆಲೆಂ ತರಿ ವಿಚಿತ್ತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್, ಲೊಕಾನ್ ವಿರೋಧ್ ದಾಕಯ್ಲೊನಾ. 

ಕಿತ್ಮಾಕ್, ಥೋೊಡ್ಮಾ ವರ್ಸಾಂಡಾವ್ನ್ ಅಶೆಂ ಕೈದ್ ಕರ್ದಂ ಚಾಲು ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ 

ಲೊಕಾಚೊ ವಿರೋಧ್ ಮೊರೊನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಯ್ ಸಾರ್ಕೊ 

ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ ಜೆದ್ನಾಂ 30 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ 1949 ಇಸ್ವಂತ್ ಹಾಂವ್ 

ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ ಚಳ್ಳಳಿಂತ್ ರಿಗ್ಲೊಂ ತೆದ್ನಾಂ ದೇಶಾಂತ್ ಖಂಯ್ 

ತರಿ ಪೊಲಿಸ್ ಗೋಳಿಬಾರ್ ಚಲ್ಲೊ ತರ್ ಆಮ್ಚ ಡಾವ್ನ್ ಕಠಿಣ್ ವಿರೋಧ್ 

ಚಲ್ತಾಲೊ. ಆತಾಂ ದಿಸಾಕ್ ಧಾ ಪಾವ್ಟಿ ಗೋಳಿಬಾರ್ ಜಾಲ್ಮಾರೀ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ 

ಕಾಂಯ್ ಭೊಗಾನಾ. 

ಯೂನಿಯನ್ ಪಫುಡಾರ್ರಣಾಚೆಂ ನಿತ್ರಾಣ್ಪಣ್ 

'ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮ್ನಾರ್ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ಲಾರ್ 
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ಶೆತಾಭಾಯ್ಲೆ ಫುಡಾರಿ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ 

ತೀನ್ ಕಾರಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಚಿ ವಿಶಾಲತಾ. 

ರಾಜ್ಕ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಸೈತ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಕಾ 

ಕುಮ್ಮೆವಿಣೆ ಕಾಮ್ನಾರಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಮಾಚ್ ಶಾಡ್ನ್ ಸಂಘಟತ್ ಕರುಂಕ್ 

ಅಸಾದ್ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್, ಕಾಮ್ಲ್ಸಾರಾಂಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಿನಾ. 

ಆತಾಂ ಕ್ರಮೇಣ್ ಹಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬದ್ಲೊನ್ ಯೆತಾ ಪುಣ್ ಸುರ್ವಿಲ್ಮಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹ್ಮಾ ' 

ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಚಳ್ಳಳೆಂತ್ ಕಾರ್ಬಾನ್ಮ್ಕಾಂನಿ ಆನಿ ರೇಲ್ವೆ 
ಯಾರ್ಡಾಂನಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಫುಡಾರ್ಸಣ್ ಫಘೌತ್ತೆಂ. | 

'ದುಸ್ರೆಂ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಭಾಶೆಚೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ 

ಸಬಾರ್ ಭಾಸೊ ಉಲಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಬರಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ 

ಲಾಗೊನ್ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಎಕಾ ಪರ್ಕಿ ಭಾಶೆನ್ ಉಲಂವ್ಚೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ 

ದೇಶಾಚೆಂ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಚಲಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್. ತಿ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಹಾಂವ್ 

ಆತಾಂ ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ (ಇಂಗ್ಲಿಶ್). ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾಚೆ ಸರ್ವ್ 

ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನಾಂ ಸ್ವಾತಂತ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ 

ಆಸಾತ್. ಕೊಡ್ತಿಂತ್ಲಿ ಬಾಸ್, ಶಾಸನ್ ಸಭೆಂತ್ಲಿ ಬಾಸ್ ತಶೆಂ ಚಡಾವತ್ 

ವಯ್ಲ್ಯಾ 

ಜಾವ್ನಾಸಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್. ಆಮಿಂ ಜೆ ಕೋಣ್ ತಿ ಭಾಸ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್ 

ತಾಂಕಾಂ ಸೈತ್ ತಿ ಆಮ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗಾನಾ. ತರ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಕ್ ತಿ 

ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪರ್ಕಿ. ಢೊಡೆ ಅಪವಾದ್ ಸೊಡ್ಲಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಕೊಣಾಯ್ಯ್ಕ ತಿ 

ಭಾಸ್ ಸಮ್ಹಾನಾ ವ ತಾಂತುಂ ತೆ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾನಾಂತ್. 

ಹಿ ಭಾಶೆಚಿ ಬಂದಡ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಕ್ ಕಸಲಿಂ ಸಮಸ್ಕಾಂ ಉಬ್ಬಾಯ್ತಾತ್ 

ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೊ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರಿನಾ. ಪುಣ್ ಇತ್ತಂಚ್ | 

ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ತಾಂ ಕಿ ಕೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ 

ತಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಮೊಂಚ್ಕಾ ಭಾಶೆನ್ ಇತ್ಮರ್ಡ್ ಜಾಯ್ದಾಂತ್ಗಿ ತೆದೊಳ್ 

ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಕಾ ಭಾಶೆಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಯ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಮೆತರ್ 

ಜಾಂವ್ಕ್ ಚಡ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. 

ವರ್ಗಾಚ್ಮಾ ಲೊಕಾ ಮದೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಂಪರ್ಕಾಚಿ ಬಾಸ್ 

'ತಿಸ್ರೆಂ ಆನಿ ಬಹುಶಾ ಭೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಹಣ್ಕತ್, 

ಸಂಪ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಾಮ್ನಾರ್ ಸಂಘಟನ್ ಚಳ್ವಳ್ ಆದಾ 

ಸರ್ಕಾರಾಂನಿ ಜಾಂವ್ ಆತಾಂಚ್ಮಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಜಾಂವ್ ಮಾನ್ಮತಾ ದೀವ್ನ್ 

ಸ್ಟೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ನಾ. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಜಾರೊಂ ಕಾಮ್ನಾರ್ * 
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ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಮಾತ್ ಜಶೆಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸಂಪ್ಲ್ಲಾ, ರೇಲ್ವೆ 

ಮುಶ್ಯರಾವೆಳಿಂ ಆಮಿ ಪಳೆಲೆಂ. ರೇಲ್ವೆ ಮುಷ್ಕರ್ ಸಂಪ್ರಚ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲ್ಲ್ಯಾ 

ಸುಮಾರ್ ಧಾ ಲಾಖ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾ೦ಚಿ ಸಿರ್ವಿಸ್ ಅರ್ಧ್ಕಾರ್ ಮೊಡ್ಡಿ. ಹಾಚೊ 

ಅರ್ಥ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್, ತಾಂಕಾಂ ಕಾಮಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಡುಂಕ್ನಾ ಬಗಾರ್ ತೆ 

ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಂಚಿ ಮುಶ್ಶ್ಕರಾ ಪಯ್ದೆಂಚಿ ಸಿರ್ವಿಸ್, ಗ್ರಾಚ್ಕುಯಿಟಿ 

ಆನಿ ಹರ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಫಂಡಾಂಕ್ ಲೆಖಾಕ್ ದರ್ನೈೆನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಹಾಚ್ಕಾಕೀ 

ವಾಯ್ಟ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್, ಸುಮಾರ್ 50,000 ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಕ್, 1 ಥಾವ್ನ್ 

25 ಯಾ30 ವರ್ಸಾಂ ಸೈತ್ ಸಿರ್ವಿಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಕಾಮಾಂತ್ಲೆ ಕಾಡ್ಜೆ ಆನಿ 

ತೆ. ಮಾರ್ಗಾರ್ ಪಡ್ಲೆ. ಹೈ ಪಾವ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಬದ್ದಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ 

ನಿಮಾಣ್ಕಾಂತ್ಲೊ ನಿಮಾಣೊ ಕಾಮ್ದಾರ್ ಪರೈೆಂ ಕಾಮಾಕ್ ಸ್ಟೀಕಾರ್ ಜಾಲೊ. 

ಹಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಫಕತ್ ಪಾಂಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ನಾಂ ಆದಿಂ. 

'ಅಶೆಂ, ಎಕಾ ಕಾಮ್ನಾರಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಮೆಳ್ಳಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ನ್ಹಂಯ್, 

ಹರಾಕಡೆಯ್ ಹಂ ಚಲ್ತಾ. ಪುಣ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಹೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ 

ಗೆಲಾಂ. ಅಸಲ್ಕಾ ಶಿಕ್ಷೆಚಾ ಭಿಯಾನ್೦ಚ್ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಪಫುಡಾರ್ಬಣ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್ 

ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತ್ವಾತ್ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ಣ ತ್ಕಾ ಕಾರ್ಯಾನ್ಮಾಂತ್ 

ವ ದಘಫ್ತರಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾತ್ಹ್ವಾಂಕ್ ಭಿತರ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಬಾ. 

'ಆನೈಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ನ್ಹಂಯ್ ತರಿ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ 

ಭಾರತೀಯ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲಿ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ 

ಅಧಿಕಾರಾಚ್ಕಾ ಹುದ್ದಾಂನಿ ಆಸ್ಚೆ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಜಾತಿಚೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ತೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 

ಪ್ರಾಸ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಜಾತಿಚ್ಮಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಸಮಾಸಮ್ ಮ್ಹುಣ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ 

ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ನಾಂತ್ - ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಕರಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಸೈತ್. 20 

ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಜೆದ್ನಾ ಹಾಂವೆಂ ಬೊಂಬಯ್ದ್ಚಾ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಕ್ 

ಸಂಘುಟಿತ್ ಕೆಲೆ, ತೆದಾಳಾಚೊ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಮಿಶನರ್ ಜೂ ಆಯ್ಸಿಎಸ್ 

ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ, ತಾಣೆ ಮ್ಲಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಯೂನಿಯನಾಚ್ಕಾ 

ಆಡಳಿತ್ ಸಮಿತಿಚ್ಕಾ ಸಾಂದ್ಕಾಂಕ್ ಆಮಿ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ಣ್ಗೆ ಕರುಂಕ್ 

ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚ್ಮಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಸೂಡ್ಲೆಂನಾ. ತಾಣೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ 

ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚ್ಕಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಮುಖಾರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಡೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 

ಭರ್ಮಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್. ಹಂ ಘಡ್ಲೆಂ 1954 ವರ್ಸಾ, 

23 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ. ಅಸಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವೊಣತ್ ಆಜ್ಯಿ ಡೊಡ್ಕಾ 

ಮಟ್ಟಾಕ್ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಫುಡಾರ್ಬಣ್ 
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ಘುಂವ್ಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ಮೆಳಾನಾ. ಕಿತ್ಕಾಕ್, ತಾಂಚೆ ಮುಖಾರ್ ಬಸ್ಜೆ ತಾಂಕಾಂ 

ಆಪ್ಲೆ ಸಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿನಾಂತ್ ಆನಿ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಕ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ 

ಫುಡಾರೃಣಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ವ್ಹಚಾಜಾಯ್ ಪಡ್ಚಾ. 

ವಿರೋದಿ ಪಾಡ್ತಿಂನಿ ಮುಷ್ಕರಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲೊನಾ 

"ರೇಲ್ವೆ ಮುಷ್ಕರಾ ವಿಶಿಂ ಲೊಕಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ 

ವಿಷಾಂತ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಗಜಾಲಿ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ರಾಜಕೀ ಫುಡಾರ್ಮಾಂಕ್ . 

ರೇಲ್ವೆ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚೆಂ ಹೆಂ ಕ್ರಮ್ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂನಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ 

ಆಮಿ ಚಿಂತ್ಲ್ಲ್ವಾ ಬರಿ ತಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಲಾಬ್ಲಿನಾ. ಪಾರ್ಲಿಮಂಟಾಂತ್ 

ತಾಣಿಂ ಇಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಕೆಲೊ ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ರೇಲೈ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಕ್ 

ಸಮರ್ಥನ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೆ ಅಸಮರ್ಥ್ ಜಾಲೆ. 

ಉಣ್ಕಾನ್ ಉಣೆ, ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲಾ೦ಚರ್ ಚಲ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಅತ್ಕಾಚಾರಾ 

ವಯ್ಫ್ ತಾಣಿಂ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ದ್ಹಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಪುಣ್ ತೆ ಚುಪ್ ರಾವ್ಲ. 

ಹೊ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಕ್ರೂರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಾಂತ್ ತಪ್ಕಿಲೆನ್ 

ಉಲಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಅಪೇಕ್ಷಿನಾ. ಪೋಲಿಸ್ ಗೋಳಿಬಾರ್, ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲ್ಲೆಂ 

ಆನಿ ಲೈಂಗಿಕ್ ಬಲಾತ್ಮ್ಕಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ಶೆಂಬರೊಂ, ಹಜಾರೊಂ ಲೊಕಾಕ್ 

ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಶೆಂಬರ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚಾ ಅಟ್ಟಾಂಗ್ 

ರಾನಾಂತ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ರುಪಯ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಸೊಡ್ಲೆ. ಮ್ಹಣ್ಬಚ್ 

ತಾಣಿಂ ಕರ್ನಾಸ್ತಾಂ ಉರ್ಲ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ರೇಲೈಮೆನಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾ೦ಚ್ಕಾ 

ಕುಟ್ಮಾ೦ಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಖಂಚ್ಕಾಚ್ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ 

ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೊ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ತರಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿರೋಧಿ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಕಾ 

ಫುಡಾರ್ಮಾಂನಿ, ಅನ್ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಫುಡಾರ್ಕಾಂನಿ ತೆಂ ಕಾಂಯ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ 

ಘಡಿತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಭೋವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡ್ಲಿ. 

'ಆಮ್ಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆನಿ ಯುವಜಣ್ಜೆ ಗಲೆತ್ಕಾ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ 

ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಚಳ್ಕಳೆಂನಿ ಮುಖಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ, ತೆ ಹ್ಯಾ ಮುಷ್ಕರಾ 

ವೆಳಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ಲೆ.. ಖಂಯೀಂ ಎಕಾ ಜಾಗ್ಕಾರ್ ಗೋಳಿಬಾರ್ ಜಾಲೊ 

ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಆಮಿ ದೇಶ್ಭರ್ ಚಳ್ವಳ್ ಚಲವ್ನ್ ತೆಂ ಖಂಡನ್ ಕರ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್, 

ಧರ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಮಾಗ್ಗ ಕರ್ತಾಲ್ಕ್ಮಾಂವ್ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ 

ರಾಜಿನಾಮೊ ವಿಚಾರ್ಕಾಲ್ಕಾಂವ್, ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಬಾವನ್ 

ಮಾಗ್ತಾಲ್ಕಾಂವ್ ಆನಿ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಹ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಮಳೊಂಕ್ ಮಾಗ್ತಾಲ್ಕಾಂವ್. 
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'ಪುಣ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಆಮಿ ಅಸಲ್ಮಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಹ್ವಾಂವ್ ಕಿ 

ದಿಸಾಕ್ ಧಾ ಕಡೆ ಗೋಳಿಬಾರ್ ಜಾಲ್ಕಾರೀ, ಶೆಂಬೊರಾಂನಿ ಮನಿಸ್ ಮೆಲ್ಕಾರೀ 

ಆಮ್ಚೆ ಔ%'೦ಯ್ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಜಾಲಿನಾ. ಗೋಳಿಬಾರ್ ಕರ್ದಾಕ್ 

ವಿರೋದ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಯೆತಚ್ ಆಪುಣ್ ಜಾವ್ನ್ 

ಗೋಳಿಬಾರ್ ಕರಂವ್ಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಲೆ ಆನಿ ನಿಶ್ಶಸ್ತ್ ಮನಿಸ್ ಮೊರ್ತಾನಾ 

ತಾಂಚೆಂ ಕೊಶೆಡ್ಡ್ ಕಾಂತಯ್ದೆಂನಾ. ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಕಿ ಸರ್ಕಾರ್ 

ಚಲಯ್ತಾನಾ ಢೊೂಡ್ಕೊ ಸಂಗ್ಮಿ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಬಾತ್. 

'ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ಥೊಡ್ಕಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಗೋಳಿಬಾರ್ ಕರ್ದಂ ಚುಕ೦ವ್ಕ್ 

ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ. ಚಿಂತ್ಕಾಂ, ಸಶಸ್ತ್ ಏಕ್ ಜಮೊ ನಿಶೃಸ್ತ್ ಲೊಕಾಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ 

ಕರ್ತಾತ್, ತೆದ್ನಾ ತ್ಕಾ ನಿಶ್ಶಸ್ಟ್್ ಲೊಕಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ತ್ಕಾ ಸಶಸ್ತ 

ಲೊಕಾಚೆರ್ ಗೋಳಿಬಾರ್ ಕರಿಜೆ ಪಡಾತ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಖಂಚ್ಕಾಯ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂನಿ 

ಗೋಳಿಬಾರ್ ಕರ್ದೆಂ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಂಯ್. 

ಪುಣ್ ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾಂತ್ ಅಶೆಂ ಸುಮಾರ್ ವರ್ಸಾಂಡಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ 

ಆಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಲೊಕಾಚಿ ಮತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ದಾಡ್ಡಿ ಜಾಲ್ಕಾ. ದೆಕುನ್ 

ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಕಾ ಕುತಂತ್ರಾಂ ವರ್ವಿಂ ಹೆಂ ರೇಲ್ವೆ ಮುಷ್ಕರ್ ಕರಿಜಾಯ್ಡ್ ಪಡ್ಲೆಂ 

ತೆಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಚೆಂ 'ಡ್ರೆಸ್ ರಿಹರ್ಸಲ್' 
ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಖಾತ್ರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಹ್ಮಾ ಮುಷ್ಕರಾಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಹಾಂವ್ 

ಜಯ್ಲಾ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಯಾ ಭಾಯ್ ಆಯ್ಲಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ 1915 

ಜೂನ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಸತ್ ಜಾಲೆಂ ಜೆದ್ದಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿನ್ 

ಸರ್ವಾಧಿಕರ್ಬಣ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ.' 

U0 
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' ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ' ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲಿ! 
ಪಾಟ್ ಭುಂಯ್ 

ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಬಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾಂತ್ 
ತರೀ ತ್ಕಾ ದುಸ್ಪಪ್ನಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾನಾ ಆತಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಕಾಂಚೆಂ ಆಂಗ್ ಕುಲ್ಕುಲ್ತಾ. 
ಜಾವೈತ್, ಅಧಿಕಾಂಶ್ ಲೊಕಾಕ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಚ್ಕಾ ಧಗಾಚಿ ಊಬ್ ಲಾಗ್ಲಿನಾ. ಕಿತ್ಕಾಕ್, ತೆ . 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಆನಿ ಕಾಮಾಚ್ಕಾ ಜಾಗ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಸುವಾತೆಕ್ ಪಾಯ್ ದವ್ರಿನಾಶ್ಲ್ಲೆ. 
ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಸಕ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಖಂಚೋಯ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ, 

ಖಂಚೋಯ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಪಡ್ಲೊ, ತಾಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ಫರಕ್ ಪಡಾನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಸ್ವತಂತ್ರ್ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ದೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸೊಂ ಯಾ ನಾ ಆಸೊಂ, ತಾಂಕಾಂ ಪಡೊನ್ 

ವಚೊಂಕ್ನಾ. 

ಪುಣ್ ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಏಕ್ ಅಸಲೊ ಫುಡಾರಿ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಜೊ ಹ್ಯಾ ಅನ್ನ್ಯಾಯಾ 

ವಿರೋಧ್ ರುುಜೊಂಕ್ ಪೆಂಕಾಟ್ ಬಾಂಧುನ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಜೂನ್ 25, 1975 

ಥಾವ್ನ್ ಜೂನ್ 10, 1916 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಣ ಲಗ್ಬಗ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚ್ಕಾ ಆವ್ಲೆಂತ್ 

ಜೆದ್ನಾಂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಚ್ಕಾ ಕಠಿಣ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಖಾಲ್ ದೆಶಾಂತ್ಲಾ ಕೊನ್ಶಾ ಕೊನ್ಕಾಂತ್ ತಾಚಿಂ 

ಸೊದ್ನಾಂ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಅಧಿಕ್ ವ್ಹಡ್ ಅಪಾಯಾಂತ್ ತೂ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 

ಜಿವಾಚಿ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಿರೋಧ್ ಭೂಗತ್ ಚಳ್ವಳ್ ಕಶಿ ತಾಣೆ 

ಸಂಘಟಿತ್ ಕೆಲಿ ಹಿ ಏಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚಿ ರೋಮಾಂಚಕ್ ಸಾಹಸೀ ಕಾಣಿ ಜಾವ್ನ್ 

ಅಮರ್ ಉರೈಲಿ. ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಗ್ಗ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗುಪ್ತಚಾರಿ ತಶೆಂ 

ಪೊಲಿಸ್ ಫೊವ್ಹೆನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಭಿಯಾನ್ ಥರ್ಥರಾಯ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಅಪ್ರತಿಮ್ 

ಧೈರಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಿರ್ಧಾರಿತ್ ಕಾಮ್ ಮುಖಾರ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ತಾಚೊ ಟಿಕಾಣೊ ಸೊಧುನ್ 

ಕಾಡುಂಕ್ ತಾಚ್ಕಾ ಭಾವಾಂಕ್ ಆನಿ ಹೆರಾ ಲಾಗ್ಕಿಲ್ಕಾ೦ಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಜೊ 

ತಸಲಿ ದಗ್ದೊಣಿ ದಿಲಿ. ಪುಣ್ ತೆ ಜಿಕ್ಲೆನಾಂತ್. 

ಹ್ಕಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ದೇಶಾಚೆ ಕೊನ್ಕೆ ಕೊನ್ಶೆ ತೊ ಭಂವ್ಚೊ. ವ್ನಡ್ಲಿಂ 

ಶ್ಲರಾಂ ಧರ್ಲೆಲೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಗಾಂವ್ ಸೈತ್ ತಾಣೆ ಭೆಟ್ ದಿಲೆ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಳ್ಚಳೆಕ್ ಖಂಯ್ 

ಚ! ಮೆಳ್ಳಾ ಥಂಯ್ ತೊ ವಚೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲಿ ವಳಕ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲ್ಯಾಬರಿ 

ತಾಣೆ ಅಸೊ ವೇಸ್ ಬದ್ದಿಲೊ ಕಿ ತಾಚ್ಮಾಚ್ ಆವಯ್ಕ್ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಳಿಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ 

ದುಬಾವ್ ಉಬ್ದಾತಾ. ಅಸೊ ವೇಸ್ ಬದ್ದುನ್ ತೊ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೂ, 

ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಸಲಹಾ ಸೂಚನಾಂ ಅದಲ್ ಬದಲ್ ಕೆಲಿಂ. ಪಾಡ್ತಿ ಕಾಮ್ನಾರಾಂಕ್ ಮೆಳೊನ್ 

ತಾಂಚ್ಕಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಭಡ್ಲಿ. ತಾಚ್ಕಾ ಧೈರಾಕ್ ಆನಿ ಹಟಾಕ್ ಮೆಚ್ಚೊನ್ 
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'ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ'ಕ್ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಜಣ್ ತಾಚೆ ಧೃಡ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ 

ಜಾಲೆ. ತಾಚೆ ವಿಷಾಂತ್ ಲೊಕಾಮಧೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಕಾಣಿಯೊಂ ಪ್ರಸಾರಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. 

ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತಾಕಾ ಮದ್ರಾಸ್ ಸಾಧುಚ್ಕಾ ವೆಸಾರ್ ಪಳೆಲೊ; ಕೊಣ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ 

ತಾಕಾ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಭಿಕಾರ್ಕಾಚ್ಕಾ ವೆಸಾರ್ ಪಳೆಲೊ; ಕೊಣ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮುಂಬಂಯ್ಕ್ ತೊ 

. ಬುರ್ಯಾ ಘಾಲ್ನ್ ಭಂವ್ಹೊ; ಆನಿ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಡಢೆಲ್ಲಿಂತ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಕಾ ನಾಕಾ 

ಮುಳಾಂತ್ ತೊ ಸರ್ದಾರ್ಜಿಚ್ಕಾ ವೆಸಾರ್ ಭಂವ್ಚೊ. ಉತ್ಸಾಹಿ ಲೊಕಾಚಿಂ ಘಡ್ಬಾಂ ತಿಂ, 

ತಾಚ್ಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ಡೆ ತಸಲಿಂ. ತಾಕಾ ಧರ್ನ್ ಜಯ್ದ್ಹಾಂತ್ ಘಾಲ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 

ಏಕ್ ದೀಸ್ ತೊ ಮೆಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಸೈತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಉಜ್ಯಾಬರಿ ವಿಸ್ತಾರ್ಲ್ಲಿ. 

ತಶೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆಂ ರೋಮಾಂಚಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್. 

ತರ್ ಹ್ಮಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ತಾಣೆ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ? ಇತ್ಲ್ಯಾ 

ಆಕಾಂತಾಚ್ಕಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಲ್ಮಾರೀ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಚಿ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಎದ್ಕಾ 

ವ್ಹಡ್ ದೆಶಾಂತ್ ಗುಂವೊನ್ ಭಂವೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭೂಗತ್ ಚಳ್ತಳೆ೦ತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಶೆಂ 

ಭರ್ತಿ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಮುಖ್ಯ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್, ತಾಂಕಾಂ ಕಶೆಂ ಸಂಘಟಿತ್ ಕೆಲೆಂ, ಹಿ ಏಕ್ 

ರೋಮಾಂಚಕ್ ಕಥಾ. ಪಿಳ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ ತಸಲಿ. ಸಿ.ಜಿ.ಕೆ. ರೆಡ್ಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ 

'ಬರೋಡಾ ಡೈನಾಮೈಟ್ ಕೇಜ್ - ದಿ ರೈಟ್ ಟು ರೆಬೆಲ್' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ವಾರಸ್ಕ್ಭರಿತ್ 

ಬುಕಾಂತ್ ಜೊರ್ಜಾಚ್ಕಾ ಭೂಗತ್ ಚಳ್ಳಳಿಚೆರ್ ಬರೊಚ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಘಾಲಾ. ರೆಡ್ಡಿ 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಸೇನಾನಿ, ಸೋಶಲಿಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ತಿ೦ತ್ ಏಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೊ 

ಆನಿ ಪತ್ರ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ಜೊರ್ಜಾಚ್ಕಾ ಭೂಗತ್ ಚಳ್ವಳೆಂತ್ ತಾಚೊ ಲಾಗ್ಕಿಲೊ 

ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಹೊ ವೃತ್ತಾಂತ್ ತಾಚ್ಕಾ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ತರಿ 

ಹಾಂತುಂ ಸಾದ್ಕಾ ವಾಚ್ಚ್ಯಾಕ್ ನೀಜ್ ಗಜಾಲಿಚೊ ರುಳಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ರಾಂವ್ಚೊನಾ. 

ತಾಚ್ಮಾ ಬುಕಾಚೊ ಹಾವೆಂ ಜಾಯ್ತೊ ಆಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ. 

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ 
1975 ಜೂನ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ 'ಎಮರ್ಜೆನ್ನಿ' 

ಮ್ಹಣ್ಣೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಜ್ಮಾರಿಯೆಕ್ ಆಯ್ಲಿ. ಹಾಚೈೆ ವರ್ವಿಂ ಎಕಾ 

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾ೦ತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ವಾರ್ಕಾರ್ ಉಬ್ಲಿಂ. ಶಿಕ್ಸಿ, ಅಶಿಕ್ಸಿ, ಗ್ರೇಸ್ಕ್, 

ದುಬ್ಳೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಫರಕ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಚ್ಕಾ 'ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ' ಕಾಯ್ದ್ಯಾಖಾಲ್ 

ಸಗ್ಳೆ ಅಡ್ಜಾಲೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ್ಪಣಿ ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಆನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ 

ತಾಂಕಾಂ ನಾ ಜಾಲೆಂ. ಕಾಯ್ದೊ ಮೊಡ್ಬೆಲ್ಕಾಂಕ್ ಮಳ್ವಿ ಕಠಿಣ್ ಆನಿ ಕ್ರೂರ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಪಳವ್ನ್ 

ಸಗ್ಳೆ ಭಿಯಾನ್ ಥರ್ಥರ್ಲೆ. ಪ್ರಮುಖ್ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಾಂ ಸ್ಕತ್ ಆಪ್ಲೊ ಖರೂ ಪಾತ್ರ್ ಕೊನ್ಸಾಕ್ 

ದವರ್ನ್ ಹ್ಯಾ ನಿಷ್ಟೂರ್ ದಾಂಬ್ಲಿ ಆಡಳ್ಳ್ಯಾಚಿಂ ಮೂಕ್ ಸಾಕ್ಸಿ ಜಾಲಿಂ ವ ಲಜ್ ನಾಸ್ತಾಂ 

ತಾಂತುಂ ಸಹಭಾಗಿ ಜಾಲಿಂ. ಫಕತ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಖಾಯಾಮ್ ದವರ್ದ್ವಾ 
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ಎಕಾಚ್ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಹಿ 'ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ' ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಯ್ಕಿನಾ. 
ಆನಿ ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ಭಾರತಾಚಿ ತವಳ್ಹಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ. 

ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಚುನಾವಣ್ ರದ್ದ್ 
1911 ವರ್ಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆಂತ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ 

ಕೊಂಗೈಸಾಚ್ಛಾ ಪಕ್ಸೆನ್ ರಾವೊನ್ ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಛಾ ರಾಜ್ ನಾರಾಯಣಾಕ್ ಪರಾಜಿತ್ ' 
ಕರ್ನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಿಣೆ ಚುನಾವಣ್ ರುುಜ್ಞಾನಾ ಭೃಷ್ಟಾಚಾರ್ 

ಆಧಾರ್ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆರೋಪ್ ರಾಜ್ ನಾರಾಯಣಾನ್ ತಿಚೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ತಿಚೆಂ 

ಚುನಾವಣ್ ರದ್ದ್ ಕರುಂಕ್ ಅಲ್ಲಾಹಾಬಾದ್ ಹಾಯ್ ಕೋರ್ಟಾಕ್ ಅರ್ಜಿ ಕೆಲಿ. ಹಿ 
ಅರ್ಜಿ 1913 ಜೂನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಣೆ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ತನ್ನೆಕ್ 

ಆಯ್ಲಿ. ಜುನಾಚ್ಕಾ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿನ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲೆಂ. 

ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿನ್ಹಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತೀರ್ಪ್ 'ನ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ' (ಎದೊಳ್ 

ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ) ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಕ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ 

ಮೋಡ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಚುನಾವಣ್ ರದ್ದ್ ಜಾಲೆಂ. ತಿಣೆ 

ಚುನಾವಣ್ ರುಜ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವಳಾರ್ ಭೃಷ್ಟಾಚಾರ್ ಆಧಾರ್ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆರೋಪಾರ್' 

ತಿಕಾ ಮುಖ್ದಿಂ ಸ ವರ್ಸಾಂ ಕಸಲೆಂಯ್ ಚುನಾವಣ್ ರುುಜೊಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ 
ತೀರ್ಪಾ ವಿರೋಧ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿನ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಅಪ್ಸೀಲ್ ಕೆಲೆಂ. ಸುಪ್ರೀಮ್ 

ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ವಿ.ಆರ್. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆಯ್ಕರ್ ಹಾಣೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಅಪ್ಪೀಲ್ 

ತಿರಸ್ಪತ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಯ್ಕೊರ್ಟಾಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಸಮರ್ಥನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಇಂದಿರಾ 

ಗಾಂಧಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಚ್ಮಾ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಮುಖಾರುನ್ ವ್ಹಚ್ಕೆತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ 

ತೊ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ತಿಣೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಚೊ ಸಾಂದೋಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಕೆತ್. ಪುಣ್ ತಿಣೆ 

ಪಾರ್ಲಿಮೆ೦ಟಾಚ್ಕಾ ಚರ್ಚೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಆನಿ ವೋಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ' 

ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಾಂದ್ಮಾಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಿಕಾ ಆಡ್ವಾರ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಭಾತೆಂ ಫಘೆವೈತ್ 

ಮ್ಹಳೆಂ. 

ಅಸಲ್ಕಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಚ್ಕಾ ವಿರೋಧಿಂನಿ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿಚೊ 

ರಾಜಿನಾಮೊ ಮಾಗ್ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ನವಾಲ್ ನಾ. ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ ಆನಿ ಕಮುನಿಸ್ಟ್ 

ಪಾಡ್ತಿಚ್ಕಾ ಫುಡಾರ್ಕಾಂನಿ ವೆವೆಗ್ಳೊ ಜಮಾತಿ ಚಲಯ್ಹೋ. ದೇಶಾಂತ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಅಶಾಂತ್ 

ವಾತಾವರಣ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲೆಂ. ಬೊಂಬಯ್ ಹಾಯ್ಕೊರ್ಟಾಚ್ಕಾ ಮಾಜಿ ಪ್ರಮುಖ್ 

ನ್ಯ್ಕಾಯಾಧೀಶ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎಮ್. ಸಿ. ಛಾಗ್ದಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿ ತಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಾರ್ ರಾವೊಂಕ್ 

ಹಕ್ಕ್ ನಾ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಚಿ ಆಡಿ ಹಾಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಅಸಲ್ಕಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ 

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಹುದ್ದಾರ್ ಆಸೊನ್ ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ 

ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಭೊಗ್ಗೆಂ. ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆತ್ಲಾ ಶಿವಾಯ್ 
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ತಿಕಾ ನಿರ್ವೊಗ್ ನಾ ಜಾಲೊ. ಲೋಕ್ಶಾಹಿಚ್ಮಾ ಮಹಾನ್ ತತ್ವಾಂಕ್ ತಿಣೆ ಮಾನ್ ಬಾಗಾವ್ನ್ 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಚೊ ತ್ಕಾಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಹೆಂ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಾಚಿ ಚಾಟಿ ಫೆಂವ್ಲೆಂ 

ಸವಾಲ್ ಉಬ್ಬಾತೆಂನಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ತ್ಕಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಚೊ ಭರಮ್ ಉರ್ರೊ. 

ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಹೆಂ ಕಾಳೆಂ ಪಾನ್ ಪರ್ತುಂಚಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚಿನಾ. ಪುಣ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ 

ಲಬ್ಧಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಕಾ ಸಂವಿಧಾನ್ ಜರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಸೆಕ್ ಏಕ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಜಾತಾ ತರ್ 

ತಿ ಆಡ್ಕಳ್ ಪಾಟಿಫುಡೆಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ಕಾಡ್ಜ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ಕಾಂಯ್ ದಾಕ್ಬೆಣ್ ವ ಭಿರಾಂತ್ 

ತಿಕಾ ದಿಸ್ಲಿನಾ. | 
'ಎಮರ್ಜೆನ್ನಿ' ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿಚ್ ದೇಶಾದ್ಮಂತ್ ತಿಚಿ ಕೊಂಗೈಸ್ ಪಾಡ್ ಮಾತ್ರ್ 

ಸೊಡ್ನ್ ಹರಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಂನಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಿರೋಧ್ ಭಾಷಣಾಂ ಕೆಲಿಂ ಆನಿ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂ 

ದಿಲಿಂ. ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಂಧಿಚ್ಕಾ ಘೋಷಣಾ ವಿರೋಧ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಚೆಂ ಏಕ್ ಅಗಾಧ್ 

ಲ್ಹಾರ್ಚ್ ಉಟ್ಲೆಂ. ತಿಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ಹ್ಯಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆವಾಜ್ 

ಮೊಳ್ಬಾಕ್ ಪಾವ್ಹೊ. ಅಶೆಂಚ್ ಫು್ರಡಾರ್ಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಾಂಯ್ ಆಡ್ಕಳ್ 

ನಾಸ್ತಾಂ ಉಚಾರುಂಕ್ ಸೊಡ್ಲಿ ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಕದೆಲ್ ಖಂಡಿತ್ ಹಾಲ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ 
ಜಾಣಾಜಾಲ್ಲಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಂಧಿನ್ ಜೂನ್ 25 ತಾರಿಕೆಚ್ಮಾ ರಾತಾರಾತ್ ಶೆಂಬೊರಾಂನಿ 

ಫ್ರಡಾರ್ಕಾಂಕ್ ಕೈದ್ ಕರವ್ನ್ ಜಯ್ತಾಂತ್ ಲೊಟ್ಟೆ. ತಾಂಚೆಂ ಚೆಲನ್-ವಲನ್ ಥಾಂಬಯ್ದೆಂ, 

ತಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಬಂದ್ ಕೆಲೊ. ಲೊಕಾಚೆಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ತಿಣೆ ಎಕಾ ರಾತಿ 

ಭಿತರ್ ಕಿಮ್ಮುನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಎಕಾ ಅಮುಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಕುಸ್ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ 

ತಿ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಲಿ. ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಂತ್ ಆನಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾ 

ಭಾಯ್ರ್ ತಿಕಾ ದಯಾ ದಾಕ್ಸೆಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತಿಚೊ ರಾಜಕೀ ದುಸ್ಮಾನ್, 

ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪುಡಾರಿ, ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್. ಕೊಂಗೈಸಾಕ್ ಆನಿ ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಂದಿರಾ 

ಗಾಂಧಿಕ್, ಅಧಿಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಸ್ಫಾಂವ್ಕ್ ತೊ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಧರ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಕ್ ಸಮಾಧಾನೆಚಿ ನೀದ್ ಪಡ್ಗೆಂ 

ಸವಾಲ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಮಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಕೈದ್ ಕೆಲ್ಹ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ವಾಚ್ತಾನಾ 

ಜೊರ್ಜಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ತಿ ಸೊದುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಪಟ್ಟೆಚೆರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಸಾಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ 

ನಾಂವ್ ನಿಮಾಣೆ ಸೈತ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಕಾ ಲಾಗ್ಲ್ಲೊ ಧಖೊ ಆಮಿ ಅಂದಾಜ್ 

ಕರೈತ್. 

ಜ್ಞ 
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ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಭೂಗತ್ 
ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ಗುಪ್ತಚಾರಿ ಖಾತೆ 'ಸಿಬಿಆಯ್', 'ಆಯ್ಬಿ', 'ರೊ' ಆನಿ ಪೊಲಿಸ್ ಫೊವ್ಚ್ 

ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಸಗ್ಳೊ ದೇಶ್ ವೊಮ್ಮೊ ಉದಾರೊ ಕರ್ತಾನಾ ತೊ 

ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ? ತಾಚಿಂ ತ್ಕಾ ವೆಳಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಲಾಂ ಕಿತೆಂ? ಹೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಯ್ದಾಯ್ 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಆಮಿ ಒರಿಸ್ಸಾಚ್ಕಾ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಹಳ್ಳೆಕ್ ವ್ಹಚಾಜಾಯ್. ಥಂಯ್ಸರ್. 

'ಗೋಪಾಲ್ಪುರ್ ಒನ್ ಸೀ' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದರ್ಯಾದೆಗೆಚ್ಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಮಾಸಿ ಪಾಗ್ಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ 

ತೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಕಾ ಮಾಂವಾಡ್ಕಾ ಏಕ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ರಜೆರ್ ವೆಳ್ ಪಾಶಾರ್ 

ಕರುಂಕ್ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಲೈಲಾ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಭುರ್ಗೊ 

ಸುಶಾಂತೊ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ತಾಕಾ ತಾಚ್ಕಾ ಪಾಡ್ತಿ 

ಕಾಮ್ಲಾರಾಂನಿ ದಿಲಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತಾಣೆ ತಕ್ಸಣ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಚೊನ್ 

ಲಿಪೊನ್ ರಾವಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್. ತ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜೊರ್ಜಾಚ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ 

ಆಯ್ಕಾಯಾಂ. 

'ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಳ್ಳಿಚೆ 

ಥೊಡೆ ಸೋಶಲಿಸ್ ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಶಿಂ ಆಯ್ಲೆ. ತ್ಕಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಬೆಹ್ರಾಮ್ಪುರ್ 

ಏಕ್ ಸಭಾ ಜಮ್ಹಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಥಂಯ್ ಭಾಷಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿ ಹ್ಯಾ ಸಭೆಚಿ ಖಬಾರ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಆಸಾ 

ಆನಿ ತುಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ತೆ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ತುಂ ಪಾವ್ರಚ್ ತುಕಾ ಕೈದ್ ಕರ್ತೆಲೆ. 

ದೆಕುನ್ ತುಂವೆಂ ಆತಾಂಚ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಂವಾಜಾಯ್. ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ 

ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಕುರ್ತಾ ಪೈಜಾಮಾ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಏಕ್ ಜಿಬ್ಬೊ ' 

ಆನಿ ಲುಂಗಿ ನ್ಹೆಸ್ಲೊಂ ಆನಿ ಮಾತ್ಕಾಕ್ ಏಕ್ ಲೇಸ್ ಗುಟ್ಲಾಯ್ಲೊ. ಸಾಂಜೆರ್ ತ್ಕಾ 

ಸಭೆಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಸಭಾ ಜಾತಚ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಎಕಾ ಕಾರಾರ್ ಗೆಲೊಂ. ಕಾರ್ 

ಹಾಂವೆಂಚ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಥಾವ್ನ್ ವೇಸ್ ಬದ್ದುನ್ ಹಾಂವ್ ವಿಮಾನಾರ್ 

ಹಾವ್ರಾ ಗೆಲೊಂ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಏಕ್ ಮಿತ್ರಾಚ್ಕಾ ಘರಾ ಗೆಲೊಂ 

ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಹ್ಮೆದಾಬಾದ್ ಗೆಲೊಂ.' 

ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಬರೆಂ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಜೊರ್ಜ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ 

ಆವೆತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಾಳ್ನ್ ಕಳ್ಚಳ್ಳೊ. ಜೂನ್ 23 ವೆಚ್ಶಾ ರಾತಾರಾತ್ 

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವಿರೋಧಿ ಫುಡಾರ್ಯಾಂಕ್ ಕೈದ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ತಾಕಾ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಸಗ್ಭ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿಂ 

ಸೊದ್ದಾಂ ಚಲ್ಮಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಯ್ ತೊ ನೆಣಾಸ್ಲ್ಲೊ. ತೊ ಖಂಯ್ ಆಸಾಮ್ಹಳ್ಳಂ ಜಾಣಾ 
0) ಬಿ ಯ 
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ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತಾಕಾ ಕೈದ್ ಕರುಂಕ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಧಾಡ್ಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ತಾಕಾ 

ುಟಾನ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಥಂಯ್ಚ್ವಾ ಥಂಯ್ ತಾಣೆ ಭೂಗತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಹೊ 

ರ್ವಾಧಿಕಾರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ಕಸಲೋಯ್ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊ. 
ರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಿವಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ನ್ ಸೈತ್. ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ 

ತ್ರಾಂನಿ ಹ್ಮಾ ತಾಚ್ಕಾ ಸಾಹಸೀ ನಿಚೆವಾಚೆರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಅಭಿಮಾನ್ ದಾಕಯ್ಲೊ ಪುಣ್ 

ಮ್ಹಣಾಲೆ, 'ತುಂವೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಕಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಸ್ಹಿತೆ ವಿರೋಧ್ ರುಜಾಜಾಯ್ 

ಣ್ ತುಜೊ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ನ್ಹಂಯ್. ಕಿಶ್ಕಾಕ್ ತುಜೆ ತಸಲೊ ಪುಡಾರಿ ಆಮ್ಕಾಂ 

ಕ್ಲೊ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ದುಸ್ರೊ ಕೋಣೀ ಮೆಳ್ಹೊನಾ. ತೆದಾಳಾ ತುಂವೆಂ ಧರ್ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ 

ರ್ಧ್ಯಾರ್ ಸ್ವಗಿತ್ ಜಾತೆಲೆಂ." ಪ್ರಣ್ ಜೊರ್ಜಾಚೊ ಧೃಡ್ ನಿಚೆವ್ ಧಂಡಳ್ಳೊನಾ. ಖಡ್ಬಾಬರಿ 

ಘಟ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

ಜೋರ್ಜಾನ್ ವೇಸ್ ಬದ್ದಿಲೊ 

ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿಚ್ ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಇಂದಿರಾ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ 

ಯ್ಲೊ ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಶೆವಟ್ ಜಾಲೊ. ಹೆಂ ಜೋರ್ಜ್ಯೀ ಬರೆಂ ಜಾಣಾಸ್ಲ್ಹ್ಲೊ. 

ಕಾ ತೆದಾಳಾ 45 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್. ಕೆಸಾಂತ್ ಆನಿ ಖಾಡಾಂತ್ ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಧೊವೆಂ 

ುಳ್ಳಾತಾಲೆಂ. 'ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ'ಚ್ಮಾ ಪಯ್ಲೆ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ಚ್ ತಾಣೆ ಕೆಸ್ ಆನಿ ಖಾಡ್ 

ರ್ಹಾಡೊಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಮಾ ಬರ್ಮಾ ಅದೃಷ್ಟಾನ್ ಖಾಡ್ ಶೀಘ್್ ಥರಾನ್ ವ್ಹಾಡೊಂಕ್ 

ಾಾಗ್ಲೆಂ. ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಪಿಕೆ ಕೆಸ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಕಾ ನೀಜ್ ಪ್ರಾಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ 

್ರಾಯೆಚೊ ತೊ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್ಸ್ನಾಂ ಭಿತರ್ ಖಾಡ್ ಬರೆಂಚ್ 

ರ್ಹಾಡೊನ್ ತಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಸಗೈೆಂ ಭರ್ಲೆಂ. ತ್ಕಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಮಾತ್ಕಾಚೆ ಕೆಸ್ಯೀ ವ್ಹಾಡ್ದೆ. 

ರಿ ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಏಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ತಾಚ್ಕಾ ದೊಳ್ಳಾಂನಿ ರುಳ್ಕಾತಾ. 

ಕಾಚಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಫೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿಂ ಒಕ್ಲಾಂ ಬದ್ದಿಲಿಂ. ದಾಟ್ ಲೊಂಕ್ಣಾ ಪ್ರೆಮಾಚಿಂ 

ಕ್ಲಾಂ ಘಾಲಿಂ. ಖಾಡ್ ಆನಿ ಒಕ್ಲಾಂ ವರ್ವಿಂ ತಾಚೆಂ ಅಸ್ಲಿ ರೂಪ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬದಲ್ಲೆಂ. 

ಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ರಿಲ್ಮಾ ಮಿತ್ರಾಕ್ ಸೈತ್ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಳಿನಾ. 

ತಾಚೊ ಹೊ ನಕ್ಲಿ ವೇಸ್ ಇತ್ತೊ ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿ ಜಾಲೊ ಕಿ ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಸಬಾರ್ 

ೋಣಿಯೊ ಸೈತ್ ಘಡ್ಲಾ ತ್. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂಗಾ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರಿಜಾಯ್ 

ಡ್ಛಾ. 1975 ನವೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಢೆಲ್ಲಿಂತ್ ಎಕಾ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ವಕಿಲಾಚ್ಮಾ ಘರಾ ಜೊರ್ಜ್ 

'ರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಕಾ ಭೂಗತ್ ಚಳ್ಪಳಿಚಿ ಗುಪಿತ್ ಜಮಾತ್ ದವದ್ಲಿ. ತ್ಕಾ ವಕಿಲಾಚೊ ಸೀನಿಯರ್ 

ಕೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೊ ಸಮರ್ಥಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ರೆಡ್ಡಿಯೀ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

ಮಾತ್ ಸಂಪ್ಲಿ ಆನಿ ಹೊ ವಕಿಲ್ ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಕಾ ಕುಶಿನ್ಚ್ ಬಸೂನ್ 

ು ಣಾಲೊ, 'ಹಾಂವ್ಯೀ ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಜೊರ್ಜ್ 
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ಫರ್ನಾಂಡಿಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಬರೊ ವಳ್ಳಾತಾಂ.' 
ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಣಾನಾ ರೆಡ್ಡಿಕ್ ಹಾಸೊ ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ 
ಕಷ್ಟಾಂನಿ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ. ಕಿತ್ಕಾಕ್, ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಇತ್ಲೊ ಬರೊ ವಳ್ಕೊಂಚ್ಕಾ 
ಮನ್ಶಾಕ್ ಸೈತ್ ಜರ್ ತಾಚೆ ಕುಶಿನ್ ಬಸೊನ್ಯೀ ವಳಕ್ ಕಳ್ಳಿನಾ, ತರ್ ಹೆರಾಂಕ್ 
ಕಳೂಂಕ್ ಸುಲಭ್ ನ್ಹಂಯ್. ಹ್ಮಾ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೊರ್ಜಾಚ್ಯಾ ವೇಸ್ ಬದ್ದಾವಣೆಚ್ಯಾ 
ಶಾಥೆ ವಯ್ರ್ ಕಿಂಚಿತ್ ದುಬಾವ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತರ್ ತೋಯೀ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಕೆತ್. 
ಪುಣ್ ತ್ಕಾ ಬಾವ್ಹ್ಯಾ ವಕಿಲಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಬಸ್ಲ್ಹ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ ಕೋಣ್ 
ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಿಸ್ತೆರ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊ. 

ಆತಾಂ ಸಿಕ್ಬಾಂ ಭಾಶೆನ್ ಖಾಡ್ ಉಗವ್ನ್ ತಾಚೆರ್ ನೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಂಧುನ್, ಹಾತಾಕ್ 
ಸ್ಪೀಲಾಚೆಂ ಕಾಂಕಾಣ್, ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ದಾಂತೊಣಿ ದವರ್ನ್ ಮಾತ್ಕಾಕ್ ತೊ ಸೊಬಿತ್ 

ಉರ್ಮಾಲ್ ಬಾಂದ್ಹಾಲೊ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕೆಲ್ಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೂಟ್ ನ್ಹೆಸ್ತಾಲೊ. ತ್ಕಾ ವೆಳಾರ್ 

ಕೋಣೀ ಮ್ಹಣ್ಣೆನಾಂತ್ ಕಿ ತೊ ಸಿಕ್ಸ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ಹ್ಮಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ 

ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ಅಡ್ಡಣ್ ಭೊಗ್ತಾಲಿ. ಮಾತ್ಕಾಚೊ ಉರ್ಮಾಲ್ ಬಾಂದ್ದೆಂ ಕಾಮ್. 

ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾಟಕಾಚೆ ಸಾಮಾನ್ ಭಾಡ್ಕಾಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ದುಖಾನ್ವಾಲ್ಕಾ೦ ಕರ್ನಾ 

ತೊ ಬಾಂಧವ್ನ್ ಹಾಡಯ್ತಾಲೊ. ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಜೊರ್ಜಾಚೊ ಕೋಣೀ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಸಹಾಯಕ್ 

ಕರ್ರಾಲೊ. ಪುಣ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಹಿ ಸವ್ಹತ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ಹಿ ಸಮಸ್ಕಾ 

ನಿವ್ರಾಂವ್ಕ್ ತಾಣಿ ಏಕ್ ಉಪಾಯ್ ಕೆಲೊ. ಏಕ್ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಬೊಕ್ಸ್ ಕರವ್ನ್ ಬಾಂಧುನ್ 

ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಉರ್ಮಾಲ್ ತ್ಕಾ ಬೊಕ್ಸಾಂತ್ ಜಾಗ್ರುತೆನ್ ದವರ್ಹೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

ವಳಕ್ ಗುಪಿತ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಕಲ್ಲಿಂ ಸಾಧನಾಂ 

ಆಪ್ಲಿ ವಳಕ್ ಗುಪಿತ್ ದವ್ರಂಕ್ ತಾಣೆ ಆನಿ ತಾಚ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂನಿ ಬರಿ ಏಕ್ ಯೆವ್ಜಣ್ 

ಕೆಲ್ಲಿ. ಸಿಕ್ಟಾಚೊ ವೇಸ್ ಫಕತ್ ಪಯ್ಲಾರ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರಾಕಡೆ ತೊ ವಾಪರ್ನಾತ್ಲ್ಲೊ. 

ಪಯ್ದಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಟಿಕಾಣ್ಮಾಕ್ ಪಾವ್ರಚ್ ತೊ ಸಿಕ್ಟಾಚೊ 

ವೇಸ್ ಕಾಡ್ಜ್ ಏಕ್ ಸಾಧು ಜಾತಾಲೊ. ನೀಟ್ ಉಗವ್ನ್ ನೆಟ್ಟಿಂಗಾ ಭಿತರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ 

ಖಾಡ್ ತೊ ಖಾಡ್ಕೆ ಮಧೆಂಚ್ ಬಾಂಗ್ ಕಾಡ್ನ್ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್ತಾಲೊ ಜಶೆಂ 

ರಾಜಸ್ದಾನಾಚೆ ಲೋಕ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸೂಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಕಾವಿ ರಂಗಾಚೊ ಕುರ್ತಾ ಆನಿ ಲುಂಗಿ 

ನ್ಹೆಸ್ತಾ ಲೊ. ಹಾಂತುಂಯೀ ತೊ ಭೋವ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಟಿಕಾಣ್ಕಾರ್ 

ತಾಕಾ ರಾವೊಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ತ್ಕಾ ಟಿಕಾಣ್ಕಾರ್ ತೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವೇಸ್ ಬದ್ದಿನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಹ್ಕಾ 

ಖಾತಿರ್ ನಮಿಯಾರ್ಲಲೊ ಗುಪಿತ್ ಜಾಗೊ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ತೊಹ್ಮಾ 

ಟಿಕಾಣ್ಕಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಿಕ್ಬಾಚೊ ವೇಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸಾಧುಚೆ೦ ನ್ಹೆಸಾಣ್ ನ್ಹೆಸ್ತಾಲೊ ಆನಿ 

ರಾಂವ್ಸ್ಯಾ ಟಿಕಾಣ್ಕಾರ್ ತೊ ಸಾಧು ಜಾವ್ನ್ಚ್ ವ್ಹೆತಾಲೊ. ಅಶೆಂ, ಚಿಂತ್ಕಾಂ ತೊ ಢಲ್ಲಿ 
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ಥಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ ಆಯ್ತೊ, ಮುಂಬಯ್ ಪಾವ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಿಕ್ಟಾಚ್ಮಾ ವೆಸಾರ್ 

ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುಂಬಯ್ ಪಾವ್ತ್ರಚ್ ವೇಸ್ ಬದ್ದುಂಚ್ಕಾ ಘರಾ ವ್ಹಚೊನ್ ಥಂಯ್ ಸಾಧು 

ಜಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಪುಣ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಟಿಕಾಣ್ಕಾಕ್ ಸಾಧುಚ್ಕಾ ವೆಸಾರ್ 

'ವ್ಹೆತಾಲೊ. ಆಪ್ಲಿ ವಳಕ್ ಲಿಪಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ನಿಯಮ್ ತಾಚ್ಕಾ ಭೋವ್ ಲಾಗ್ಕಿಲ್ಕಾ 
ಥೊಡ್ಕಾ ಮಿತ್ರಾಂಕ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಕ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಣಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ 
ತೊ ಎಕ್ಸುರೊ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ವ್ಹಚಾನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ತಾಚ್ಶೆ 

ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಾಲಿ. ವಾರ್ಕಾಪಯ್ಸ್ ತೂ ಭೋವ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಎಕಾ ಶ್ಲರಾಥಾವ್ನ್ 

ಆನ್ಕೈಕಾ ಶ್ಚರಾಕ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ರಾಜ್ ಮಾರೊಗ್ ಚುಕವ್ನ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ತೊ ಪಯ್ಡ್ 

ಕರ್ದಾಲೊ. ಹೆಂ ನಿಯಮ್ ಖಂಚ್ಛಾಯ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮೊಡುಂಕ್ ತೊ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. 

ಅಸಲ್ಮಾ ತಾಚ್ಮಾ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವರ್ವಿಂ ಗುಪಷ್ಠಚಾರಿ ವಿಭಾಗಾಚ್ಮಾ ಅತೀ ಬುದ್ವಂತ್ 

ಗೂಢಚಾರಿಂಕ್ ಸೈತ್ ತಾಚೆಂ ಚಲನ್-ವಲನ್ ಏಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೊ. ತಾಣೆ 

ಖಾಡ್ ವ್ಹಾಡಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ತಾಂಕಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಭಾರತಾಂತ್ 

ಖಾಡ್ ವ್ಹಾಡಯಿಲ್ಲೆ ಲಾಖಾಂನಿ ಆಸಾತ್. ಕೊಣಾಚೆರ್ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಕರ್ದೊ? ತ್ಕಾ 

ಶಿವಾಯ್ ಏಕ್ ಮರ್ಯಾದ್ವಂತ್ ಸಿಕ್ಬ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಯ್ಲಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ 

ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಕಿತೆಂ ವಿಚಾರ್ದಂ? ಪೂಲಿಸ್ ಎಕಾ ಸಾಧುಕ್, ಪಾದ್ರಿಕ್, ಯಾ ಎಕಾ 

ಖಾಡಿಯಾಳ್ಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಶಾ ಸೊದ್ದೆರ್ ಆಸ್ತಾಲೆ. ವಿಮಾನ್ ಥಳಾಂನಿ, ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನಾಂನಿ 
ಥೊಡ್ಕಾ ಸಿಕ್ಬಾಂಕ್ ದುಬಾವಾಚೆರ್ ಧರ್ನ್ ತನಿ ಸೈತ್ ಕೆಲಿ. ಪುಣ್ ವ್ಯರ್ಥ್. ಜೊರ್ಜ್ 
ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿರೋಧಿಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಷಣ್ ಶಾಥೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, 

ಬಗಾರ್ ಆಪ್ಲಿ ವಳಕ್ ಲಿಪಂವ್ಹಾಂತ್ಯೀ ಏಕ್ ತೂಕ್ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

_ ಲೋಂವ್ ಉಬಿ ಕರ್ದಿಂ ಘಡಿತಾಂ 

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಬಚ್ ಸಗೆಂಯ್ ಸುಗಮ್ ಆನಿ ಸುಸೂತ್ರ್ ಥರಾನ್ ಚಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ 

ಅರ್ಥ್ ನ್ಹಂಯ್. ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ ಚಿಂತಿನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಘಡ್ಬಾಲೆಂ ಆನಿ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 

ಕಾಳಿಜ್ ತೊಂಡಾಕಡೆ ಹಾಡುಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ದೋನ್ ತೀನ್ ಘಡಿತಾಂ 

ಹಾಂಗಾ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ತಾಂ. | | 

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಜೋರ್ಜ್ ಎಕಾ ಮಿತ್ರಾಚ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಚ್ಕಾ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಜಾಂತ್ ರಾವ್ಲ್ಲೊ. 

ತ್ಕಾ ಮಿತ್ರಾಕ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರಾ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ತೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಎಕೆ ಸಕಾಳಿಂ ಥೊಡ್ಕಾ ಆಪ್ ಮಿತ್ರಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಜಾಂತ್ 
ನಾಸ್ತೊ ಕರ್ನ್ ಗುಪಿತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಭಾಯ್ರ್ ವಾಹನಾಂನಿ ಸಬಾರ್ 

ಜಣ್ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ನ್ಹೆಸ್ಲಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್ಲೆ ಆನಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಜಾಕುಶಿನ್ ಚಲೊನ್ 

ಆಯ್ಲೆ. ಗುಪ್ತಚರ್ ವಿಭಾಗಾಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಭಂಯೆಲ್ಲೆ ಜೊರ್ಜಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ 
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ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಲೆ. ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು 
ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಕೊ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಚಲ್ತಾನಾ ಜೊರ್ಜ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ 
ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಂಡ್ಕಾಕ್ ಲೊಣಿ ಸಾರವ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳವ್ನ್ 
ಆಯ್ಲೆಂ ಕಿ ಹ್ಕಾ ಕಂಪೆನಿಚ್ಕಾ ವಿರೋಧಿ ಕಂಪೆನಿನ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ 
ಖಾತ್ಕಾಚ್ಕಾಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್. ವಿಚಿತ್ರ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಜೊರ್ಜಾ ಕುಶಿನ್ 
ತಾಣಿ ತೊಂಡ್ ಉಕ್ಲುನ್ ಸೈತ್ ಪಳೆಲೆಂನಾ. 

ಭಿಯೆಂ ಉಬ್ದಾಯಿಲ್ಲಿ ಆನ್ಕೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲಿ ಜೆದ್ನಾಂ ಜೊರ್ಜ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ 
ಥಾವ್ನ್ ಢೆಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಣೆ ವಿಮಾನಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಹೆಂ' 
ಭಾರೀ ಅಪ್ರೂಪ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಕಾ ದಿಸಾ ತೊ ಪಾಲಮ್ ವಿಮಾನ್ಥಳಾರ್ ದೆಂವ್ಲ್ಲ್ಯಾ 

ವೆಳಾರ್ ತಾಚೊ ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿ ಚಳ್ಪಳೆಗಾರ್ ಸಿ.ಜಿ.ಕೆ. ರೆಡ್ಡಿ ತಾಕಾ ಮುಖಾರ್ 

ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಮ್ದೊಣಿ ಜಾಲ್ಲಿಕಿ ತಾಣಿ ಎಕಾಮೆಕಾ 

ಪಳೆತಚ್ ರೆಡ್ಡಿನ್ ಕಾಂಯ್ ಉಲಯ್ದಾಸ್ತಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಚ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾ ಭಾಯ್ರ್ 

ವಚೊನ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಾಕಡೆ ರಾಂವ್ಚೆಂ. ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಜೊರ್ಜಾನ್ ಥಂಯ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ 

ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ದುಬಾವ್ ದಿಸಾನಾತ್ನ್ವಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾರಾರ್ ಬಸ್ದೆಂ. ಅಶೆಂ ತೆ 

ದೋಗೀ ಕಾರಾರ್ ಬಸೂನ್ ಕಾರ್ ಚಾಲು ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಚೆಂ ದುರದೃಷ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ 

ಆನ್ಮೆಕ್ ಕಾರ್ ತಾಂಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರಿಲಾಗ್ದೆಂ. ವಸಂತ್ ವಿಹಾರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆ 

ಹಾಂಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ. ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ಲ್ಲಿ ಖರಿ ಪುಣ್ ರೆಡ್ಡಿ ಚಡ್ 

ಭಿಯೆಲ್ಲೊ ಕಿತ್ಕಾಕ್, ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ವಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತ್ಕಾ ವಗ್ತಾ ತಾಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲಿ. 

ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಹೀಲಾಚೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಘಾಮಾನ್ ಬುಡ್ಲ್ಲೊ. ತೊ 

ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಕಾರಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಡೊನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಪುನ್ಮಾನ್ 

ತ್ಕಾಚ್ ಘಡಿಯೆ ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಮೋತಿಬಾಗ್ ಕುಶಿನ್ ಗುಂವ್ನಾವ್ನ್ ಚಲ್ತೆಚ್ 

ರಾವ್ಲಿ. ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಸಮಾಧಾನೆಚೊ ಏಕ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. 

ಪುಣ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಘಡಿತ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಕುಲ್ಕುಲೊ ಉಬ್ಬಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ 

ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ತ್ಕಾ ವೆಳಾರ್ ಜೊರ್ಜಾನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಟಿಕಾಣೊ 

ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಆಂಧ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಜೀವ ರೆಡ್ಡಿಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಭಾರೀ ಆತುರಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. 

1969 ವರ್ಸಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಚ್ಕಾ ಆನಿ 1971 ವರ್ಸಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆ೦ಟಾಚ್ಕಾ ಚುನಾವಣಕ್ 

ರಾವೊನ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೊ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಂಜೀವ ರೆಡ್ಡಿ ತೆದ್ನಾ ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ತಿಲಾಂಜಲಿ 

ದೀವ್ನ್ ಅನಂತಪುರಾಂತ್ ಕೃಷಿ ಕರ್ನ್ ದೀಸ್ ಸಾರ್ತಾಲೊ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ 

ಘೋಶಿತ್ ಕರ್ಮಚ್ ಮಾತ್ ತೊ ವೊಗೊ ಬಸ್ತೊನಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಂಧ್ರಾಂತ್ ಭೊವೊನ್ 

ತಾಣೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಿರೋಧ್ ಭಾಷಣಾಂ ಕೆಲಿ. ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಾ'ವಿರೋಧ್ ಆಂಧ್ರಾಂತ್ 

ಚಳ್ತಳಿಚೆಂ ಪುಡಾರ್ಬಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಂಜೀವ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೊರ್ಜಾಕ್ 

ಭೊಗ್ಗೆಂ. ಹಿ ಆಲೊಚನ್ ತಾಣೆ ಸಿ.ಜಿ.ಕೆ. ರೆಡ್ಡಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ತಾಕಾಯ್ ಬರಿ ಲಾಗ್ಲಿ. ಅಶೆಂ 
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ಜೊರ್ಜ್, ರೆಡ್ಡಿ, ಸ್ನೇಹಲತಾ (ಫಿಲ್ಮ್ ಅಭಿನೇತ್ರಿ) ಆನಿ ತಿಚೊ ಘೊವ್ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ 
ರೆಡ್ಡಿ (ಹಿಂ ಘೊವ್ ಬಾಯ್ಸ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ.) ಭಾಯ್ರ್ 

ಸರ್ಲಿಂ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಅನಂತಪುರ್ ವೆತಾನಾ ವಾಟೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಕಿಸ್ ಘಡ್ಲೆಂನಾ. 

ಥಂಯ್ ಪಾವೊನ್ ಎಕಾ ಗುಪಿತ್ ಘರಾಂತ್ ರಾವ್ಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆ ಸಂಜೀವ ರೆಡ್ಡಿ ಯೇವ್ನ್ 

ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ರಾಜಕೀ ರಣರಂಗಾಕ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ 

ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ಲ್ಲೊ ಸಂಜೀವ ರೆಡ್ಡಿ ಭಾರೀ ಖುಶೆನ್ ಹಿ ಚಳ್ವಳ್ ಆಂಧ್ರಾಂತ್ ಚಲವ್ನ್ 

ವ್ಹರೊಂಕ್ ಒಪ್ಪೊ. ಪುಣ್ ಆಂಧ್ರಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ತಾಚಿ ಉರ್ಬಾ ಮುಳಾಂತ್ಚ್ ಕಿಮ್ಮಿಲಿ 

ತಿ ಆನ್ಕೇಕ್ ಗಜಾಲ್. ತೊ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆ ಗುಪ್ತಚರ್ ವಿಭಾಗಾಚ್ಕಾಂನಿ ವಚೊನ್ 

ತಾಕಾ ಸಭಾ ಚಲಯ್ನಾಶೆಂ ಆಡಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಎಕಾ ಕಾರಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ತಾಚ್ಕಾ ಘರಾಂತ್ 

ಹಾಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಟಾಲೆ. 

ಘುಡಾಂತ್ ಫಾಲ್ಲೆಬರಿ 

ಅನಂತಪುರ್ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ನೊನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ 

ವಿಶೇಸ್ ಘಡ್ಲೆಂನಾ. ಸದಾಂಚೈೆಬರಿ ರಾಜ್ಮಾರೊಗ್ ಸೊಡ್ನ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂಚೆಂ 

ಪಯ್ಣ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಶ್ಹರಾಚ್ಕಾ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಹಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ಧಖೊ ರಾಕೊನ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತಾಂಚ್ಕಾ ಮುಖ್ಹ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆಚಿಂ ವಾಹನಾಂ ನಿಧಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲಿಂ. ಮುಖಾರ್ 

ದೀಷ್ಟ್ ಚರಯ್ತಾಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಪಳೆಂವ್ದೆಂ! ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಅರ್ಧೆಂ ಕಿಲೊಮೀಟರ್ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ 

ವಿವಿಧ್ ವಾಹನಾಂಚಿ ಲಾಯ್ಡ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲಿ! ಹರ್ಯೆಕಾ ವಾಹನಾಕಡೆ ಯೇವ್ನ್ ಪೊಲಿಸ್ 

ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ವಾಲೆ. ಜೊರ್ಜ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂಕ್ ಘುಡಾಂತ್ ಫಾಲ್ಲೆ ಬರಿ 

ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಕಾಕ್, ತಾಂಚ್ಕಾ ಮುಖ್ಹ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾರಾಂ ಆಸೊನ್ ಖಂಯೀಂ 

ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್ದಾತ್ಲೆಬರಿ ತೆ ಮಧೆಂ ಸಾಂಪ್ಲಾಲ್ಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಕಸಲೊ ಕಸಲೊ ದುಬಾವ್ 

ಮಾರುಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಸಂಜೀವ ರೆಡ್ಡಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ಯೆತಾನಾ ಕೊಣೆಂಯ್ 

ಪಳಲ್ಲೆಂಗಾಯ್? ಯಾ ಜೊರ್ಜ್ ಹ್ಯಾ ರಸ್ತ್ವಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯ್ 

ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಖಬಾರ್ ದಿಲಿಗಾಯ್? ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್, ಹ್ಮಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ 

ಪರಿಸ್ಥಿತೆ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಭೊಗ್ಗೆಂ. ಪುಣ್ ಪೊಲಿಸ್ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ 

ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಮೊನ್ಶ್ಕಾಬರಿ ವೊಗೆ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಣಿ ಜಾಪಿ 

ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಕೊ. ಸಿ.ಜಿ.ಕೆ. ರೆಡ್ಡಿ, ಸ್ನೇಹಲತಾ ಆನಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಕ್ ಅನಂತಪುರ್ ವಚೊಂಕ್ 

ವಾಜ್ಪಿ ಕಾರಣಾಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಆಂಧ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಚಡಾವತ್ ರೆಡ್ಡಿಚ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲೆ 

ಅರ್ವಾಸ್ ತರಿ ಹಾಂಚೆ ಸಯ್ರೆ ವ ವಳ್ಳಿಚೆ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜೊರ್ಜಾ ವಿಷಾಂತ್ ಕಿತೆಂ 

ಸಾಂಗ್ಲೆಂ? ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಲಾಗ್ರಿಲೊ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮ್ಹಣ್ಣೆಂಗಿ? ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಮಾರ್ 

ಪೊಲಿಸ್ಯೀ ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಎಕಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿಚ್ಕಾ ರುಪಾರ್ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಮಿತ್. 
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ತೊ ಖಾಡ್ ವ್ಹಾಡವ್ನ್ ಸಾಧು ಭಾಶೆನ್ ಭಂವ್ಚೆಂ ಭೊವ್ ಸಹಜ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂಯ್ 
ದಿಸ್ಮ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್ ಕಿತೆಂ? 

ಅಶೆಂ ಹೊ ಚಾರ್ ಜಣಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ತಾಪ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಯ್ಲಿರ್ ಉಬೆ ರಾವ್ಲ್ಲ್ಯಾ 
ಬರಿ ಹುಳ್ಳುಳೂನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಘಡ್ಲೆಂ ಉಳ್ಳೆಂಚ್. ತಾಂಚೆ ಕುಶಿನ್ ತೀಲ್ಲ್ ಸೈತ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ 
ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಹಾತ್ ಹಾಲವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಾಚ್ಚಿ ನಿಶಾನಿ ದಾಕಯ್ದ್ಲಿ. ಕೋಣ್ಗಿ ಸ್ಮಗ್ಲರ್ 
ಯಾ ಪರಿಚಿತ್ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಚ್ಕಾ ಸೊದ್ದೆರ್ ತೆ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಆನಿ 
ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮತಿಚಿ ಹಾಳ್ವಾಯ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ವರ್ಣುಂಚೆ ತಸಲಿ ನ್ಹಂಯ್. ಏಕ್ 
ನೀಳ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ತಾಣಿಂ. | 

ಅಶೆಂ ಭೂಗತ್ ಚಳ್ವಳೆಂತ್ ತೊ ಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ದೆಶಾಚೆ ಕೊನ್ಕಾನ್ 

ಕೊನ್ಶ ತೊ ಭಂವೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಳ್ಚಳೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಖರೆಂಚ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ಟ್ 

ಕ್ಕೊ ಏಕ್ ವಿಶಾಲ್ ಪಂಗಡ್ ತಾಣೆ ಸಂಘಟಿತ್ ಕೆಲೊ. 'ಬರೊಡಾ ಡೈನಾಮೈಟ್ ಕೇಜ್' 

ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಲಾ ವೆಳಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಜಣಾಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಕಾರ್ 

ಪುರೊ, ಹೆಂ ಸತ್ ರುಜು ಜಾತಾ. ತಾಂತುಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಮರಾಟಿ, ಗುಜರಾತಿ, ಕನ್ನಡಿಗ್, 

ಆಂಧ್ರಾಚೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಾಗ್ಕಾಂಚೆ. ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಇತ್ತೊಚ್ ಕಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಕ್ ವಿರೋಧ್ 

ಕರ್ಡೆ ಖಂಚ್ಕಾಯ್ ಎಕಾ ಗಾಂವ್ಚೆ ಯಾಎಕಾ ಜಾತಿಚೆ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ತೆ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ 

ಜಾತಿಕಾತಿಚೊ ಭೆದ್ನಾತ್ಲ್ಲೆ ಭಾರತೀಯ್. ತಾಚ್ಮಾ ಭೂಗತ್ ಸಂಘಟನಾಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ 

ಇತ್ತಿ ಘಟ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ 8 ಎಮರ್ಜನ್ಸಿ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಚಲ್ಲ್ಲಿ ತರಿ ತ ಕೋಣೀ 

ಸಾಂಪಡ್ಬೆನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಪಾರ್ವ್ಮಾ೦ಚ್ಕಾ ಹಿಂಡಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಾವ್ಫೊ ರಿಗ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಕಾ 

ವಿಶ್ವಾಸ್ಘಾತಾ ವರ್ವಿಂ ಹ್ಯಾ ಚಳ್ವಳಿಚೆರ್ ಮಾರ್ ಪಡ್ಲೊ. ತೆ೦ ಕಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ತೆ೦ 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಳೆವ್ಕಾಂ. | 

ಜೊರ್ಜಾ ವಿಷಾಂತ್ ನಾನಾಂತ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ 

ಜೊರ್ಜ್ ತೆದಾಳಾ ಕಾಜಾರಿ. 1971 ವರ್ಸಾ ತಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಕುಮಾರಿ ಲೈಲಾ 

ಕಬೀರಾಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ಪೂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಜಶೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲ್ಯಾ 

. ಪ್ರಕಾರ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿಚ್ ಜೊರ್ಜ್ ಭೂಗತ್ ಜಾಲೊ. ಆತಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ 

ಪೊಲಿಸಾಂಚೊ ಆನಿ ಗೂಢಚಾರಿಂಚೊ ದಬಾವ್ ತಾಚ್ಕಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಚೆರ್ ಪಡ್ಡೆಂ ಸಹಜ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಚುಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಮಾನ್ ಲೈಲಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ 

ಸುಶಾಂತೊಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮೆರಿಕಾಕ್ ಧಾಂವ್ಲಿ. ಮ್ಹಣ್ವಚ್ ಜೊರ್ಜ್ ಆತಾಂ ಎಕ್ಸುರೊ 

ಭಂವ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಜಾಲಿಂ. ತಶಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತೆ ಎಕಾ ಎಕ್ಸುರ್ಕಾ 

ಸ್ವಾಮಿಕ್, ಪಾದ್ರಿಕ್ ಯಾ ಸರ್ದಾರ್ಜಿಕ್ ಸೊಧುನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ತೊ ಖಂಚ್ಕಾಯ್ ಎಕ್ಕೆ 
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್ರೀಯೆ ಸಂಗಿ ಆಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಂ ತೆ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಕ್ತೆನಾಂತ್. ಜೊರ್ಜ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ 

ಸಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆನ್ಕೇಕ್ ಕಾರಣ್ಯೀ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಚಿಂತ್ಕಾಂ, ತೊ ಸರ್ದಾರ್ಜಿ ಮ್ಹಣ್ 

ಎಕ್ಸುರೊ ಪಯ್ಣ್ ಕರಿತ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಕಾ ಖೊಟ್ಕಾ ನಶಿಬಾನ್ ತಾಚೆ ಕುಶಿನ್ ಎಕ್ಲೊ ಅಸ್ಲಿ 

ಸರ್ದಾರ್ಜಿ ಬಸ್ಲೊ ಆನಿ ಪಂಜಾಬಿ ಭಾಶೆನ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ, ಜೊರ್ಜ್ 

ಬಾವ್ಹೊ ಕಿತೆಂ ಕರ್ನಲೊ? ತಾಕಾ ಭಾಜುನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಸೈತ್ ಏಕ್ ಪಂಜಾಬಿ ಸಬ್ಲ್ 
ಯೇನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಕುಶಿಚೊ ಸರ್ದಾರ್ ಪಂಜಾಬಿನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರಿತ್ ಆನಿ ಹೊ 
ನಕ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ಕಾನ್ ದೊಳೆ ಸೊಡ್ನ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡಾತ್ ತರ್ ತಾಕಾ ದುಬಾವ್ 

ಜಾಂವ್ಚೊನಾ? ತೆದಾಳಾ ತಾಚಿ ಪಿತುಳ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಚೆಲಿ. ಅಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯೇಂವ್ಕ್ 
ಸಾಧ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊರ್ಜಾನ್ ಏಕ್ ಉಪಾಯ್ ಸೊದ್ದೊ. ತೊ 

ಅತಾಂ ಎಕ್ಸುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸ್ ಜಾಣಾಂತ್, ಕಿತ್ಕಾಕ್ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಮೆರಿಕಾ೦ತ್ 

ಆಸಾ, ತರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ತೊ ಎಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸತ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ದುಬಾವ್ 
ಜಾಂವ್ಚೊ ಕಸೊ? ಕೋಣ್ಗಿ ಎಕ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ಜಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಯ್ಣ್ 

ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ. ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆವ್ನೆಂತ್ 

ಕೋಣೆಂಯ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತಾಕಾ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಆನ್ಕೇಕ್ 

ಮುಂಜಾಗ್ರತ್ ತಾಣೆ ಘೆತ್ಲ್ಲಿ, ತಿ ಖಂಯ್ದಿ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್, ತೊ ಫೋನಾರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ 

ಉಲಯ್ದಾತ್ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೊ ಫೊಟೊ ಕಾಡುಂಕ್ ತಾಣೆ ಸೊಡುಂಕ್ನಾ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ 

ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವೆಳಾರ್ ತೊ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದಾಕ್ಲೊ ಕೋಣಾಯ್ಲಾಗಿಂ ನಾ. 

ಅಸಲ್ಕಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಪೊಲಿಸ್ ಆನಿ ಗುಪ್ತಚರ್ ವಿಭಾಗ್ ನಿರಾಶಿ ಆನಿ ದೆದೆಸ್ಟಾರ್ 

ಜಾಲ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಚೆರ್ ಕಠೀಣ್ ದಬಾವ್ ಪಡೊಂಕ್ 

ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ. ಖುದ್ದ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ತವಳ್ ತವಳ್ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ 

ಬಚಾವೆಖಾತಿರ್ ತಿಕಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಗೂಢಚಾರಿಂನಿ ಫಟಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ 

ಖರು ಕೆಲ್ಕೊ. ಜೊರ್ಜ್ ಭಾರತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾ೦ವ್ಹಾ, ನೆಪಾಲ್ ಪಾವ್ಲಾ, ಯುರೊಪಾಕ್ 

ಪಾವ್ಲಾ ಅಶ್ಕೊ ನಾನಾಂತ್ಕೊ ಖಬ್ರೊ ತಾಚೆ ವಿಷಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲೊ. ವಿನೋದಾಚಿ ಗಜಾಲ್ 

'ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್, ಸಿ.ಜಿ.ಕೆ. ರೆಡ್ಡಿಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಂಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ 

ತೊ ಭೂಗತ್ ಚಳ್ವಳೆಂತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಚಿಂತ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ಲೊ ಖಬ್ರೊ ತಾಕಾ 
ಸರಾಗ್ ಮೆಳ್ಬಾಲ್ಕೊ. ಎಕಾ ವೊರಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಜೊರ್ಜಾಲಾಗಿಂ ಖುದ್ದ್ ಉಲಯಿಲ್ಲಾ ರೆಡ್ಡಿಕ್ 

ಉಂಚ್ಲೊ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಕ್ಲೊ ಜೊರ್ಜ್ ನೆಪಾಲಾಕ್ ಧಾಂವ್ಚಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ. 

'ಶೆಂ ಜಾಯ್ಕ್? ಕುಚುಲ್ಕೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ತಾಕಾ ಹಾಸೊ ಉಸ್ಕೊನ್ ಯೆತಾಲ್ಕೊ ಜಾಲ್ಕಾರೀ 

ತ್ಕೊ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ದಾಂಬುನ್ ಧರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಬಾಲ್ಕೊ. ಆನಿ ಚಡ್ತಿ ಕಾಂಯ್ ಖಬಾರ್ 

ಮೆಳ್ಬಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕಾಜಾಯ್ ಪಡ್ಚಾಲೆಂ. ತಾಂಚೆಕಡೆ ಉಲವ್ನ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಚ್ಕಾ ವರ್ತುಳಾ 

ನಿತರ್ ಕಿತೆಂ ಚಲ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚಿ೦ ಮುಖ್ಲಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಾಂತ್ 
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ಪುರ್ತೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ತರೀ ಅಂದಾಜ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಾಲಿ. ಏಕ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಕುಡ್ಬುನ್ ತೊ ಏಕ್ 
ಸಾಧಾರ್ಣ್ ನಿತಳ್ ಚಿತ್ರ್ ಪಿಂತ್ರಾ೦ವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಕಳಯ್ತಾಲೊ. ಶಾಣ್ಯಾ 
ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಮುಖ್ಲಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಕರುಂಕ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪಾವ್ತಾಲೆಂ. 

ಜೊರ್ಜಾಚೆ ಸಗ್ಳೆಯ್ ಸಾಂಗಾತಿ ತಾಚೆ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲೆನಾಂತ್. ದೃಷ್ಟಾಂತಾಕ್, 
ರಾಜ್ಕ್ಸಭೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಏಕ್ ಪರ್ನೊ ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್, ಮುರಹರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ, ಜೊರ್ಜಾಚೊ 
ಭೋವ್ ಲಾಗ್ಕಿಲೊ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಘೋಶಿತ್ ಜಾತಚ್ 

ತೊ ಇತ್ಲೊ ಬದಲ್ಲೊ ಕಿ ತೊ ಪರೋಕ್ ಥರಾನ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಚೊ ಸಮರ್ಥಕ್ 

ಜಾಲೊ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಏಕ್ ವಿನೋದ್ಭರಿತ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆ 0. 

ಮದ್ರಾಸಾಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆನಿ ಮುರಹರಿ ದೋಗೀಯ್ ಎಮ್.ಎಸ್. ಅಪ್ಪಾರಾವ್ಚ್ಕಾ 

ಘರಾ ಜೆವ್ಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಉಲಯ್ತಾಂ ಉಲಯ್ತಾಂ, ರೆಡ್ಡಿನ್ಲೋವ್ ಜೊರ್ಜಾಚಿ ಖಬಾರ್ 

ಕಾಡ್ಲಿ ಆನಿ ಆನಿ ಮುರಹರಿಚ್ಕಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಯೆತಾ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜೊರ್ಜ್ 

ಭೂಗತ್ ಚಳ್ವಳ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಸತ್ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಮುರಹರಿ 

ಮ್ಹಣಾಲೊ 'ಒಕ್ಟೊಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಜೊರ್ಜ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಕಾ 

ಜಾಳಾಂತ್ಲೊ ಚುಕೊನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಪಾವ್ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಡಿಎಮ್ಕೆಚ್ಕಾ 

ಮಜತಿನ್ ತೊ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಧಾಂವ್ಹಾ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಜರ್ಮನಿಕ್ ಪಾವ್ಹಾ.' 

ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್, ಜೊರ್ಜ್ ತ್ಕಾಚ್ ದಿಸಾ ಢೆಲ್ಲಿಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ! 

ಜೋರ್ಜಾನ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ್ರಣಾಚೆರ್ ರುುಜೊಂಕ್ ಖಂಚೆಂ ಯೋಗ್ಕ್ ಹಾತೆರ್ 

ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಜೆ೦ಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗ್ಕಿಲ್ಕಾ 

ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂಕಡೆ ಸಲಹಾ ಮಾಗ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಭೋವ್ ವ್ಹ ನ್ಯ ಅಡ್ಡಣ್ 

ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ್ ಥಾಂಬಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕಾನೂನ್ ನಿದಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಅಸಲ್ಕಾ ವೆಳಾರ್ 

ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಕರ್ದೊ ಖಂಚೋಯ್ ವಿರೋಧ್, ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿ ಜಾಯ್ದಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ 

ಏಕ್ ವಾಟ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಜಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಚ್ಕಾ 

ಗುಮಾನಾಕ್ ಹೆಂಯ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಕಿ ಹಿ ಚಳ್ವಳ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ 

ಖಂಚ್ಕಾಯ್ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಸೀಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ 

ದಾಕಂವ್ಚಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾ೦ಚ್ಕಾ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಸಂಘಟನ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಹಾ 

ವಾವ್ರಾಡ್ಕಾಂಕ್ ಲ್ ಣಾಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ತೆ ತಾಚೆ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಸಾಂಗಾತಿ 

ಜಾಲ್ಲೆ. ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ತರಿ ತಾಚೊ ಆದೇಶ್ ಪಾಳುಂಕ್ ತೆ ತಯಾರ್ 

ಸ್ಲ್ಲೆ. ತಶೆಂಚ್ ತೊ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಉಡ್ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಪುಡಾರಿ, 

ಹಂ ತಾಚೆ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಪಾಟ್ಲಾವ್ಹಾರ್ is, ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಆತಾಂ ತಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ 

). ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಸಂಘಟಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಹಂ ಕಾಮ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ರಿಸ್ಕೆಚೆಂ 

Bey ಅಪಾಯಾಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾ೦ಕಾಂ ವೆಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. 
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ಜಿವಾಚಿ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾತ್ಲೆ ಶೂರ್ವೀರ್ 

19175 ಜೂನಾಚ್ಕಾ 26 ತಾರಿಕೆರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಘೋಶಿತ್ ಜಾಲಿ ತರ್ ತಾಚ್ಕಾ 

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ತಾಚೆ ವಿರೋಧ್ ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿ ಚಳ್ಪಳ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಕರ್ನ್ 

ಸರ್ಕಾರ್ ಉಸ್ಫಾಂವ್ಚಿ ಮಾಂಡ್ಲಿ ಜೊರ್ಜಾನ್ ಕೆಲಿ. ತ್ಕಾ ವೆಳಾರ್ ಒರಿಸ್ಸಾಚ್ಕಾ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ 

ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತೊ ಜುಲಾಯ್ಜಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ವಾಂತ್ ಬಿಹಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಟ್ಲಾ 

ಶಹಾರಾಕ್ ಪಾವ್ಚೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಸಮಾಜ್ವಾದಿ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಫುಡಾರಿ ಆನಿ ಲೆಜಿಸ್ಗೆಟಿವ್ 

ಕೌನ್ಸಿಲಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಶ್ರೀ ರೇವತಿ ಕಾಂತ್ ಸಿನ್ಹಾಕ್ ತೊ ಘುಟಾನ್ ಮೆಳ್ಳೊ, ಥಂಯ್ಸರ್ 

ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಆಪ್ಲೆ ಚಿಂತ್ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಕಸಲೆ ಮನಿಸ್ 

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಸಿನ್ಹಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಕಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್, ವಿಶ್ವಾಸಿ 

ಪಾಟ್ಲಾವ್ಹಾರಾಂಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ತಾಣೆ ಕೆಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಗುಪಿತ್ ಜಮಾತಿ 

ಚಲಯ್ಲೋ. ಹೆ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಣಂ ಚಿಂತ್ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸುಸೂತ್ರ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 

ಜಿವಾಚಿ ಸೈತ್ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಸ್ಥ ಶೂರ್ ವೀರ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾ ಜಾಲೊ. 

'ಬರೋಡಾ ಡೈನಾಮೈಟ್ ಕೆಜಿ'ಂತ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಜೊರ್ಜ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಕಾ 

ಸಾಂಗಾತ್ಕ್ಮಾಂ ವಿರೋಧ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪ್ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ತಾಣೆ 

ಕಶಿ ಜಮೊ ಕರಯ್ಲಿ ಆನಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ತಿ ಕಶಿ ಪಾವಯ್ಲಿ ಆನಿ ಥೊಡೆಕಡೆ ಕಶಿಂ 

ಸ್ಫೋಟನಾಂ ಕರಯ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿದಾರಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಕ್ಮೂಲಾ 

ವಯ್ರ್ ಹಿ ಆರೋಪ್ ಪಟ್ಟಿ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಜೊರ್ಜಾನ್ ಹಿ ನೆಗಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ 

ತರಿ ಹಿ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಸಕೊಂಕ್ನಾಂತ್. ದೆಕುನ್ ಮುಖಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ ವಿವರ್ 

ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಕಾ ಆರೋಪ್ ಪಟ್ಟೆಂತ್ಲೊ ದಿಲಾ ಶಿವಾಯ್ ತೂ ರುಜು ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ 

ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ಕಿತ್ಕಾಕ್, ತೊ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ್ ಎಕ್ಲೊ ಸೊಡ್ನ್ ಉರ್ಲ್ಲ್ಯಾ 

ಕೊಣೆಂಯ್ ಜೊರ್ಜಾ ವಿರೋಧ್ ವಾಕ್ಕೂಲ್ ದಿಲೆಂನಾ. 

ಆಪ್ಲಿ ಯೆವ್ಹಣ್ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕರ್ದೆ ಉದೆಶಿಂ ಜುಲಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಕಾ ಮಧೆಗಾತ್ 

ಜೊರ್ಜ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಡೊ. ದೇವಿಂದರ್ ಮಹಾಸುಖ್ರಾಮ್ 

ಸೂರ್ತಿ ಹಾಚ್ಕಾ ಘರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಟಿಕಾಣೊ ಕೆಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ತೊ ಡೊ| ಜಿ.ಜಿ. ಪಾರಿಖ್ 

ಆನಿ ಲಾಡ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ನಿಗಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಗುಪಿತ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತೊ 
ಬಡೋದಾ ಗೆಲೊ. ಕೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ರಾವ್ ಆನಿ ಕಿರೀಟ್ ಭಟ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಕಾ ಮಜತಿನ್ 

ತಾಕಾ ಭರತ್ ಸಿ. ಪಟೇಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚ್ಕಾ ಘರಾ ರಾಂವ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಂಧಿ 

ವಿರೋಧ್ ಚಾಲು ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗುಟ್ಮೊಳಂತ್ ಭರತ್ ಪಟೇಲಾಕ್ಯೀ ಭರ್ತಿ ಕೆಲೊ. ತೋಯೀ 

ಭೋವ್ ಉರ್ಬೆನ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ದೊ. ಪ್ರಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂನಿ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ 

ಕಿ ಹಿ ವಿಂಚೊಣ್ ಚುಕಿಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲಿ. ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್, ಭರತ್ ಪಟೇಲಾನ್ ಆಪ್ಲ್ವಾ 
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ಬಚಾವೆಖಾತಿರ್ ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಏಕ್ರಿತ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಭೂಗತ್ ಚಳ್ವಳೆಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 
ಧರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೊ. ಭರತ್ ಪಟೇಲಾಥಾವ್ನ್ ಡೈನಾಮೈಟ್ ಕಾಡಿಯೊ ಆನಿ ಹೆರ್ 
ಗರ್ಜೆಚಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಜಶೆಂ ಸ್ಫೋಟನ್ ಕರ್ನ ಸ್ವಿಚ್ (Detonators) ಆನಿ ಫ್ಯೂಜ್ 
ವಾಯರ್ ಘಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಜೊರ್ಜಾನ್ ಜಾಂವ್, ತಾಚ್ಕಾ 
ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂನಿ ಜಾಂವ್, ಹ ಡೈನಾಮೈಟ್ ಕಶೆ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾತಾತ್, ತಾಂಚಿ ವಿನಾಶ್ಕಾರಿ 
ಸಕತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ನಾಶ್ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಕಾ ದೆಕುನ್ ತಾ೦ಚೆ ಮುಖಾರ್ ಏಕ್ ಪ್ರಯೋಗ್ 
ಕರ್ನ್ ದಾಕಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಭರತ್ ಪಟೇಲಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಚ್ಕಾಕ್ ಅತುಲ್ ಪಟೇಲಾಕ್ 
ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಅತುಲ್ ಪಟೇಲಾನ್ ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ವಿಕ್ರಮ್ ರಾವ್, ಕಿರೀಟ್ ಭಟ್ಟ್, 
ಆನಿ ಸತೀಶ್ ಪಾಠಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬಡೋದಾಚ್ಕಾ ಎಕಾ ಪತ್ರ್ಕಾರಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಲೋಲ್ 
ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆ ಖಡ್ಬಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಲ್ಲಿ ಫಾತೊರ್ ಸ್ಫೋಟನ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಡ್ಜ್ಯಾ ಜಾಗ್ಮಾಕ್ ಆಪವ್ಸ್ 
ವ್ಹೆಲೆ ಆನಿ ಸ್ಫೋಟನಾಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲೊ. ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ 
ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತೃಪ್ತಿ ಭೊಗ್ಲಿ. ರೈಲಾ ಸಾಂಕ್ವೆ ಆನಿ 
ಮಾರ್ಗಾ ಸಾಂಕ್ಟೆ ಉಸ್ಫಾಂವ್ಕ್ ಹ್ಕೊ ಸಾಮಗ್ರಿ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

ಜೊರ್ಜ್ ಹೆಂಯೀಂ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಕಿ ಲೊಕಾಚ್ಕಾ ಮತಿಂತ್ ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ 

ರೊ೦ಬಯ್ದಾಯ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಏಕ್ಚ್ ತಾಣಿ ತೆ ವಾಚಿಜಾಯ್ ವ ಆಯ್ಕಾಜಾಯ್. ಇಂದಿರಾ 

ಗಾಂಧಿಕ್ ವಿರೋಧ್ ಬರಂವ್ಚ್ವ ಸರ್ವ್ ಪತ್ರಾಂಚೆರ್ ಸೆನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಥಾಪ್ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ 

ಪತ್ರಾಂಮುಖಾಂತ್ರ್ ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ವಿಚಾರ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಭೂಗತ್ ಜಾವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಹಾತ್ ಪತ್ರಾಂ, ಖಬ್ರೆ ಪತ್ರಾಂ ಚೊರಿಯಾಂ ಛಾಪುನ್ ಲಾಖೊಂ 

ಲೊಕಾಕ್ ವಿತರಣ್ ಕರ್ಬೆಂ ಸಪ್ಲಾಂತೀ ಸಾಧ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ತರ್ ವಾಟ್ ಕಿತೆಂ? ವಾಟ್ 

ಏಕ್ಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಲೊಕಾಕ್ ತಾ೦ತಾಂಚ್ಕಾ ರೇಡಿಯೊಂನಿ ಆಯ್ಕಾಸಾರ್ಕೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ 

ದವರ್ದಿಂ. ಪುಣ್ ಹಂ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಇತ್ತೆಂ ಸುಲಭ್-ಸಾಧ್ಕ್ ಕಾಮ್ ನ್ಹಂಯ್. ಬಳಾಧಿಕ್ 

ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ಟರ್ ಗುಪಿತ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ದವರ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾ ವಿರೋಧ್ 

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಪ್ರಸಾರಣ್ ಕರಿಜಾಯ್. ಅಸಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ಟರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್. 

ಪುಣ್ ಜೊರ್ಜಾಚೆ ಸಮಾಜ್ವಾದಿ ಆನಿ ಕಾಮ್ಗ್ಲಾರ್ ಸಂಘಟನಾಂತ್ಲೆ ಜಾಯ್ಕೆ ಮಿತ್ರ್ 

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ತೆ ಅಸಲೆ ಲ್ಹಾನ್ ಪುಣ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ಟರ್ 

ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಲೆ. ಆಮಿ ಹೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ಲಾ ಕಿ ಬಳಾಧಿಕ್ ಫುಡಾರಿ ಜಶೆ 

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಚೊ ಹೆರೊಲ್ಡ್ ವಿಲ್ಸನ್ ತಾಚೆ ಈಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಜೊರ್ಜಾಚಿ 

ಬಾಯ್ಲ್ ಲೈಲಾ ಆಪ್ಲ್ವಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಕಾ ಭುರ್ಗ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಯ್ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ 

ಭೊಂವೊನ್ ಭೂಗತ್ ಚಳ್ವಳಿ ವಿಷಾಂತ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಭಿತರ್ಲೊ ಪ್ರಚಾರ್ 

ಕರ್ತಾಲಿ. ಪುಣ್ ವ್ಹಡ್ಲೆ ದೋನ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಮಧೆಂ ಆಯ್ಲೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ಟರ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ 

ಗಾಂವಾಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ದೆ ಕಶೆ ಆನಿ ಕೊಣೆ ಆನಿ ತೆ ಲಾಂವ್ಕ್ ಫಾವೊತೆ ಜಾಗೆ ಕಶೆ ಸೊಧುನ್ 

ಕಾಡ್ಜೆ. ಹೆ ಸಮಸ್ಸೆಯೀ ಪಯ್ಸ್ ಸರೂನ್ ಭೂಗತ್ ರೆಡಿಯೊ ವೆಗಿಂಚ್ ಚಾಲು ಜಾಂವ್ಚಿಂ 
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ಖುಣಾಂ ದಿಸೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ಘಾತ್ಮಿ ಮನ್ಶಾಂ ವರ್ವಿಂ ಭೂಗತ್ ಚಳ್ಳಳಿಚೆರ್ 

ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಧಖೊ ಬಸ್ಲೊ. ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕೊಣಾಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವ್ರಿಲ್ಲೊಗಿ 

ತ್ಕಾ ಭರತ್ ಪಟೇಲಾನ್ ತಾಕಾ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಚಳ್ವಳಿಚಿ ಧಗ್ ಢೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ 

: ಲಾಗೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾತಾನಾಂಚ್ ಹೊ ಆಕಸ್ಮಿತ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ಘಾತ್ ಚಲ್ಲೊ ಆನಿ ಜೊರ್ಜಾನ್ 

_ ಇತ್ತೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಲ್ಕಾ ಭೂಗತ್ 

ಚಳ್ತಳೆಚೆರ್ ಖಾಡುಂ ಪಡ್ಡೆಂ. 

ವಶ್ವಾಸ್ಘಾತ್ 

1975 ಜುಲಾಯ್ 21 ತಾರಿಕೆರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ರಾವ್ ಆನಿ ಕಿರೀಟ್ ಭಟ್ಟ್ ಹಾಣಿಂ 

ಮೆಳೊನ್ 'ತಿಂಬಾ ರೋಡ್ ಕ್ವಾರಿ' ಚ್ಯಾ ಮಾಹಿ ಗೆಸ್ಟ್ಹೌಜ್ ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಕಾರಾಂನಿ 

ಸ್ಫೋಟಕ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ಆಹಮದಾಬಾದ್ ಪ್ರಭುದಾಸ್ ಪಟ್ವಾರಿಚ್ಮಾ ಘರಾ ಹಾಡ್ಸ್ ತಾಚ್ಕಾ 

ಗ್ಮಾರೆಜಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಸ್ಕ್ಯಾ ಎಕಾ ಕುಡಾಂತ್ ದವರ್ಲಿ. ತ್ಕಾಚ್ ವರ್ಸಾಚ್ಮಾ ಜುಲಾಯ್ 

ಚೊವ್ತ್ಮ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಾಡ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ನಿಗಮ್, ರೇವತಿಕಾಂತ್ ಸಿನ್ಹಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಆನಿ 

ಹ್ಮಾ ಸ್ಫೋಟಕಾಂ ವರ್ವಿಂ ದೇಶಾದ್ಕಂತ್ ಅರಾಜಕತಾ ವಿಸ್ತಾರಾಂವ್ಚಿ ಜೋರ್ಜ್ 

ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಿ ಮಾಂಡ್ಲಿ ತಾಕಾ ಕಳಯ್ಲಿ. | 

1975 ಆಗೊಸ್ಟ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಜಸ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾನ್, ಗೋವಿಂದ್ಭಾಯ್ 

ಸೋಲಂಕಿ ಆನಿ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಕಾನೋಜಿಯಾ ವ್ಹಚೊನ್ ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ವಿಕ್ರಮ್ 

ರಾವ್ ಆನಿ ಜಿ.ಜಿ. ಪಾರಿಖ್ ಹಾಂಕಾ ಮೆಳ್ಳೆ ಆನಿ ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಗರ್ಜೆಚೆ ಆದೇಶ್ 

ಜೊಡ್ಲೆ. ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಆಗೊಸ್ತ್ ೨ ತಾರಿಕೆರ್, ಜಸ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್, ಗೋವಿಂದ್ಭಾಯ್ 

ಸೋಲಂಕಿ ಆನಿ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಕಾನೋಜಿಯಾ ಸ್ಫೋಟಕ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ತೀನ್ ಸುಟ್ಕೆಜಿಂನಿ 

ಆನಿ ಎಕಾ ಲುಗ್ಬಾಚ್ಕಾ ಪೊತ್ಕಾಂತ್ ಭರ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಹಮದಬಾದ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಟ್ಲಾಕ್ 

ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆ ಆನಿ ಆಗೊಸ್ತ್ ಶಿ ತಾರಿಕೆರ್ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಪಾವ್ರಚ್ ತಿ ರೇವತಿ ಕಾಂತ್ 

ಸಿನ್ಹಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲಿ. ಜೆ.ಎಸ್. ಚೌಹಾನಾನ್ ಏಕ್ ರುಪ್ಕಾಚೊ ನೋಟ್ ಸಮಾ ಅರ್ಧೊ 

ಕರ್ನ್ ಪಿಂದ್ಲೊ ಆನಿ ನಂಬರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಕುಡ್ಕೊ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ದವರ್ನ್ ತೆಂ ನಂಬರ್ 

 ಆನೈಕಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾರ್ ಬರಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ಕುಡ್ಕೊ ರೇವತಿ ಕಾಂತ್ ಸಿನ್ಹಾಕ್ ದಿಲೊ. ಮಹೇಂದ್ರ 

ನಾರಾಯಣ್ ಬಾಜ್ಬಾಯ್ ರೇವತಿ ಕಾಂತ್ ಸಿನ್ಹಾಚ್ಕಾ ಘರಾ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ 

ಆಸ್ಚೊ ನೊಟಾಚೊ ಅರ್ಧೊ ಕುಡ್ಕೊ ತಾಕಾ ದಾಕವ್ನ್ ಥೊಡಿ ಸ್ಫೋಟಕ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 

ಸ್ವಾಧೀನ್ ಫೆತ್ಹಿ. 

1976 ಮಾರ್ಚ್ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಜೊರ್ಜಾಚ್ಕಾ ಭೂಗತ್ ಚಳ್ವಳೆಚೆ೦ ಪ್ರಮುಖ್ 

ಹಾತೆರ್ ಮ್ಹಣ್ಣ ಡೈನಾಮಾಯ್ಬ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ ದುಸ್ರೆಕಡೆ ಸಾಗ್ಸುನ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ 

ಸ್ಫೊಟನ್ ಕರ್ನ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಚ್ಕಾ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಾಕ್ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿರೋಧ್ ಆಸಾ 
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ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಯೋಜನ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಛಾ ನದ್ರೆಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ, 
ನ್ಹಂಯ್ ಸಿಬಿಆಯ್, ಆಯ್ಬಿ ವ ಪೊಲಿಸ್ ಖಾತ್ಕಾಚ್ಛಾ ವಿಶೇಸ್ ದಕ್ಷತೆವರ್ವಿಂ ವ 
ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆ ವರ್ವಿಂ, ಬಗಾರ್ ಭೂಗತ್ ಚಳ್ಳಳೆಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಕಾ 
ಅತಿರೇಕ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಾವರ್ವಿಂ ವ ಅಲಕ್ಷೆವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. 

ಗುಜರಾತಾಂತ್ ತವಳ್ ಬಾಬುಭಾಯ್ ಪಟೆಲಾಚ್ಕಾ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಪಣಾಖಾಲ್ 
ಮಿಶ್ರಿತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ. ಹೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಆಸ್ತಾ 
ಪರ್ಯಾಂತ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ಲ್ಲಾಂಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಚಳ್ಚಳ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಹೊ 
ಏಕ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಆಸ್ರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೈರ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಬಳ್ 

ಚಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ಬಾಬುಭಾಯ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಉಸ್ಫಾವ್ನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ್ 
ಥಂಯ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ್ದಿ ಗುಟ್ಮೊಳ್ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಶಾಸಕ್ ಎಕಾ ಪಾಡ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ 

ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಪಾತ್ಮೆಣಿ ಉಣಿ 

ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ತರಿ ಕರ್ನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಂಧಿಕ್ ಲಾಗಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಥೊಡ್ಕಾ 

ಗುಜರಾತ್ ಕೊಂಗೈೆಸ್ ಪುಡಾರ್ಕಾಂಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಅಸಲಿ ಖಬಾರ್ ಜೊರ್ಜಾಕ್ 

ಮೆಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಣೆ ಸಾರ್ಕೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಕಿ ಗುಜರಾತಾಂತ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ ಸಾಮಗ್ರಿ 

ದವರ್ದಿ ರಿಸ್ಕಚಿ ಗಜಾಲ್. ಹಾಂತುಂ ಚಡ್ ಗಳಾಯ್ ಕೆಲ್ಕಾರ್ ಅನಾಹುತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ 

ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಜಿ ಸ್ಫೋಟಕ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬರೋಡಾಂತ್ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಲಿ ಗುದಾಂವಾಂತ್ 

ದಾಸ್ತಾನ್ ಕರ್ಸ್ ದವ್ರಿಲ್ಲಿತಿ ಉಟಾಉಟಿಂ ಗುಜರಾತ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್, ಆನಿ ಜಾತಾ 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಕ್ ಧಾಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಆದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಪುಣ್ 

ಹೊ ಆದೇಶ್ ಜೊರ್ಜಾನ್ ಜಾನೆರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ದಿಲ್ಲೊ ತರಿ ಎಕಾನ್ಕಕ್ ಕಾರಣಾನ್ 

ಬರೊಡಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ತೊ ಜ್ಕಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಗಳಾಯ್ ಕೆಲಿ. ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ 

ಹೆ ಸ್ಫೋಟಕ್ ಬರೋಡಾಂತ್ಚ್ ಉರ್ಲೆ. 

ಹಿ ಸ್ಫೋಟಕ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ಕಶಿ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್ . 

ಆಯ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂಗಾ ಥೊಡೆಂ ತಜ್ವಿಜ್ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಲೋಲ್ 

ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆ ಜಲ್ಲಿ ಕರುಂಕ್ ಖಡ್ಬಾ೦ ಫುಟಂವ್ದೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತೃಪ್ತಿ ಪಾವ್ತಚ್ ಜೊರ್ಜಾನ್ 

ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆದೇಶಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಧಾ ಗೊಣಿಯೊ ಡೈನಾಮೈಟ್ ಕಾಡಿಯೊ ಹಲೋಲ್ಚ್ಛಾ 

'ಟಿಂಬಾರೋಡ್ ಸ್ಟೋನ್ಕ್ಟೊರಿ ಕಂಪೆನಿ' ಥಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಹಿ ಕಂಪೆನಿ ಭರತ್ ಪಟೇಲ್ 

ಆನಿ ತಾಚ್ಕಾ ಸಯ್ತ್ಯಾಂಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲಿ. 200 ಸ್ಫೋಟಕ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಆನಿ ಶಿ ಕೊವ್ಳ 

ಪ್ಯೂಜ್ ವಾಯರ್ ಹಲೋಲ್ಚ್ಕಾ 'ವಾಸುದೇವ್ ಕಂಪೆನಿ' ಥಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಹೊ ಸಾಮಾನ್ 

ದೋನ್ ಕಾರಾಂನಿ 'ಟಿಂಬಾ ರೋಡ್ ಕಂಪೆನಿ'ಚ್ಕಾ ಮಾಹಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಭುದಾಸ್ 

ಪಟ್ಟಾರಿಚ್ಕಾ ಘರಾ ಹಾಡ್ಲೊ. ಪಟ್ಟಾರಿಚ್ಶಾ ಗ್ಮಾರೆಜಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕುಡಾಂತ್ 

ತೊ ದವರ್ಲೊ. ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂತ್ಲೊ ಥೊಡೊ ಥೊಡೊಚ್ ದೇಶಾಚ್ಶಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ 

ಭಾಗಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಸ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸ್ಫೋಟನಾಂ ಕಡ್ಡಿ ಯೆವ್ದಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ. 
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ಶರದ್ ಪಟೆಲಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ಘಾತ್ 

ಶರದ್ ಪಟೆಲಾಕ್ ಭರತ್ ಪಟೇಲಾನ್ ಬರೋಡಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ 
ತರಿ ತಿ ವಿಂಚೊಣ್ ಸಾರ್ಕಿ ನಾತ್ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂನಿ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ. 

ಭರತ್ ಪಟೇಲ್ ಬರೋಡಾ ಡೈನಾಮಾಯ್ಬ್ ಕೆಜಿಂತ್ 'ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಸಿದಾರ್' ಜಾವ್ನ್ ಕುಖ್ಕಾತ್ 

ಜಾಲೊ. ಜರ್ತರ್ ಭೂಗತ್ ಚಳ್ವಳೆಚ್ಕಾಂನಿ ಶರದ್ ಪಟೇಲಾ ವಿಶಿಂ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಸ್ಗಿ ತನ್ಪಿ ಕೆಲ್ಲಿ 

ತರ್ ಅಸಲ್ಮಾ ಚಳ್ಳಳೆಕ್ ತೊ ಯೋಗ್ಕ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಕಳ್ಪೆಂ. ಶರದ್ 

ಪಟೇಲ್ ಏಕ್ ಉದ್ಯಮಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ಲೈಸನ್ಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಲಘ್ಡ್ವಾಂನಿ ತಾಚೆ ವಿರೋಧ್ 

ಸಿಬಿಆಯ್ಡ್ ಕೆಜಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ. ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ ಧೈರ್ ಆನಿ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ 
ಖಂಯ್ಚಾಯ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತೊ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಕಾ ದಬಾವಾಖಾಲ್ ಆಯ್ಲಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ 

ವ ಯೆಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಭೂಗತ್ ಚಳ್ವಳೆಂತ್ ತಸಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಕೀ ಆನಿ 

ಹರಾಂಕೀ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಹಾಡ್ಬಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಶರದ್ ಪಟೇಲಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿ ಚಳ್ಳಳೆಗಾರಾಂಕ್ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕೆಲೆ. ಭೂಗತ್ ಚಳ್ಳಳೆಗಾರಾಂಚಿ ಸ್ಫೋಟಕ್ 

ಸಾಮಗ್ರಿ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣ ಸಿಬಿಆಯ್ಕ್ ಕಳಯ್ದೆಂ ತರಿ ತಿ ಸ್ವಾಧೀನ್ 

ಘೆಂವ್ಕ್ ವ ಚಳ್ಳಳಗಾರಾಂ ವಿರೋದ್ ತಾಣಿಂ ತಕ್ಷಣ್ ಕ್ರಮ್ ಫೊತ್ತೆಂನಾ ಕಿತ್ಕಾಕ್, ಸ್ಫೋಟಕ್ 

ಸಾಮಗ್ರಿ ವೆಗಿಂಚ್ ವಾರಣಾಸಿ ಆನಿ ಪಟ್ಲಾಕ್ ವ್ಹರ್ದಿ ಆಲೊಚನ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಿ 
ಸಾಗ್ಸಿತಾನಾ ತಾಂಬ್ಹ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ೦ಚ್ ಅಪ್ರಾಧ್ಯ್ಕಾಂಕ್ ಧರ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಆಪ್ಲಿ ಕೇಜ್ 

ಬಳಾಧಿಕ್ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಪ್ರಭುದಾಸ್ ಪಟ್ವಾರಿಚ್ಮಾ ಆಧೀನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ಶರದ್ ಪಟೇಲ್ 

ಆನಿ ಹೆರ್ ದೊಗಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಬಡೋದಾ ಹಾಡ್ಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ದವದಡ್ದಿ. 

ಥೊಡ್ಕಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಾಡಿ ಮೋಹನ್ ನಿಗಮ್ ತಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಾ ವೆಳಾರ್ 

ಸ್ಫೋಟಕ್ ಸಾಮಗ್ರಿಚೆರ್ ಶೆಳೆರ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಲೊ ತಾಣೆ ಪಳೆಲೊ ಆನಿ ತಿ ವೊತಾಂತ್ 

ದವರ್ನ್ ಸುಕಯ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಪರೈೆಂ ತಿ ಪ್ಕಾಕ್ ಕರ್ನ್ ವಾರಣಾಸಿ ಧಾಡ್ದೆ ಖಾತಿರ್ 'ರೋಡ್ 

ಲಿಂಕ್ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪೆನಿಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ಗೆ ಚಲ್ಲೆಂ. ತ್ಕಾ ಪ್ರಮಾಣೆ 

ತಿ ಸ್ಫೋಟಕ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹ್ಮಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪೆನಿಚ್ಕಾ ಗುದಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಲ್ಯಾ 

ವೆಳಾರ್ ಶರದ್ ಪಟೇಲಾನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಳಯ್ದೆಂ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ 836 ಕಾಡಿಯೊ 

ಡೈನಾಮೈಟ್ ಆನಿ 85 ಕೊವ್ಳೊ ಪ್ಯೂಜ್ ವಾಯರ್ ಧರ್ದೆಂ. ತಾಚ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದೆಖಿಕ್ 

ಮಾತ್) ಭರತ್ ಪಟೇಲ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕ್ ಕೈದ್ ಕೆಲೆ. ಭರತ್ ಪಟೆಲಾನ್ 

ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಚಳ್ಳಳೆ ವಿರೋಧ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ 

ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಭಿತರ್ ದವರ್ನ್ ಮಾಗಿರ್ ಜಾಮಿನೆರ್ ಸೊಡ್ಡಿ ಭಾಸಾವ್ಲಿ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಲಿಚ್ 

ದಿಲ್ಲಿ. ಹ ಖಬಾರ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲಿಚ್ ವೀರೆನ್ ಜೆ. ಶ್ಹಾನ್ ತಿ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ 

ಪಾವಯ್ಲಿ. ಜೊರ್ಜಾಚ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂನಿ ತಾಕಾ ತಕ್ಬಣ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಧಾಡ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತಾಕಾ 

ಧರುಂಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಗುಪ್ತಚರ್ ವಿಭಾಗಾಚೆ ಭಾರತಾಚ್ಕಾ ಕೊನ್ಕಾ ಕೊನ್ಕಾಂನಿ 
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ದೊಳ್ಳ್ಕಾಂತ್ ತೆಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಸೊದ್ದೆಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ದೋನ್ ತೀನ್ 
ಮ್ಹಯ್ನೆ ತರಿ ಕೋಣಾಯ್ಕಿ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾಂ, ಕಾಂಯ್ಚ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ತಾಚೆ ಇತ್ತಾ ಕ್ ಶಾಂತ್ 
ಬಸಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಕಿದ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಿತೈಶಿಂನಿ ದಿಲಿ. ಪುಣ್ ಜೊರ್ಜ್ ತೊ ಜೊರ್ಜ್ಚ್. 
ತೊ ಏಕ್ ಘಡಿ ಸೈತ್ ಆಳ್ಸಾಯೆನ್ ವ ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಬಸ್ಚೊ ನ್ಹಂಯ್. ಆನಿ ಹ್ಕಾ 
ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಾಣೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಾ ವಿರೋಧ್ ರುುಜ್ಜೊ ಧೃಡ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸ್ತಾಂ 
ತೊ ಕಸೊ ವೊಗೊ ಬಸಾತ್? ಹೆಂಚ್ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ನ್ಹಂಯ್ ತೊ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಕಾ 
ಹಾತಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ಲೊಂಕ್. ತಾಚ್ಮಾ ಭೂಗತ್ ಚಳ್ಳಳೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ 
ಪೂರ್ಣ್ ತಪ್ಕಿಲ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭರತ್ ಪಟೇಲ್ ಆನಿ ಶರದ್ ಪಟೇಲ್ ಹಾಣಿಂ ತಾಕಾ . 
ವಿಕ್ರಿತ್ ಕೆಲೊ. ಅಸಲ್ಕಾ ರಿಸ್ಕೆನ್ ಭರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಳ್ಪಳೆಂತ್ ಘುಟ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಗೆಂ ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ 
ಅಧಿಕ್ ಗರ್ದೆಚೆ೦. 

ಲಿಪೊನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಉಪಾಯ್ 

ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ವಚ್ ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಮಾ ಭೂಗತ್ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂನಿ 

ಸುರಕ್ಷೆ ಥಂಯ್ ಅಲಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್ ನ್ಹಂಯ್. ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ 

ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ, ಜೊರ್ಜಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ನೀಜ್ ವಳಕ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ವಿಶೇಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಲಿ. 

ಸರ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪ್ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಕಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ಬಾನಾ 

ಗುಪಿತ್ ಸಂಕೇತ್ ವಾಪರ್ಟೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಬದ್ಲುನ್ ವೆಗ್ಳಿಂ ನಾಂವಾಂ ದವರ್ದ್ಹಿಂ 

ಸಂಕೇತ್ ದಿಂವ್ಚೆ, ನಾಂವ್ ನಾಶ್ಲ್ಲೆ ಜಾಗೆ ಗುಪ್ತಿಂ ಜಮಾತಿ೦ ಖಾತಿರ್ ವ ಪ್ರತಿಭಟನಾ 

ಖಾತಿರ್ ವಾಪರ್ದೆ - ಹ್ಕೂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ಥೊಡ್ಕೊ ವಾಟೊ ತಾಣಿ ಆಧಾರ್ಲ್ಹ್ಲೋ. 

ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಎಮ್.ಎಸ್.ದುಗ್ಗಲ್, ಭೂಪಿಂದರ್ 

ಸಿಂಗ್, ಬಿ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್ ಅಶಿಂ ನಾಂವಾಂ ದವರ್ತಲಿಂ. ತಾಚೆ ಥೊಡೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ಹಾರ್ ತಾಕಾ 

'ಚೀಫ್' ಮ್ಹಣ್ಯೀ ಆಪಯ್ತಾಲೆ. ಭರತ್ ಪಟೇಲಾಕ್ 'ವಿದೇಶಿಯಾ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ 

ದವರ್ಲಲೆಂ. ಚಳ್ತಳೆಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಸಾಂದೊ ವಿಜಯ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ 'ಆಶಾ ಸಿಂಗ್' 

ಮ್ಹಣ್ ವಳ್ಕಾತಾಲೊ. ತೆಂ ತಾಚ್ಕಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ವೀರೆನ್ ಜೆ. ಶ್ಹಾನ್ 

'ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೆಹ್ರಾ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಣ್ಮೆಲ್ಲೆಂ. ಲಾಡ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ನಿಗಮಾನ್ 'ಅರುಣ್' 

ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಫೆತ್ಲ್ಲೆಂ. ಎಸ್. ಆರ್. ರಾವಾನ್ 'ರಾಘವನ್', ಸೋಮ್ನಾಥ್ ದುಬೆನ್ 

'ಸಂಪತ್ ಪಟೇಲ್' ಆನಿ ಗೋಪಾಲ್ ಶೇರಿಗಾರಾನ್ 'ಸಿರಿಕೃಷ್ಣ' ಅಶಿಂ ನಾಂವಾಂ ಘೆತ್ಲ್ಲಿಂ. 

ಸ್ಪೋಟನ್ ಸಾಮಗ್ರಿಕ್ '1.1೭08೩(ಟ೫೮' (ಸಾಹಿತ್ಕ್) ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಡೊ. 

ಗಿರಿಜಾ ಹುಯಿಲ್ಗೊಳಾಚ್ಕಾ ಕಾರಾರ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಕ್ ವೆತಾನಾ ತಿಕಾ 'ಗೀತಾ/ಮಂಜಿತ್ 

ಕೌರ್' ಆನಿ ತಿಚ್ಕಾ ಡ್ರೈವರಾಕ್ 'ಗಣ್ಬತ್ ಪಾಂಡುರಂಗ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. 1910 

ಜೂನ್ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ಢೆಲ್ಲಿಚ್ಕಾ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಾಂತ್ ಘಾಲೊ. 

ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಂಧಿಕ್ ಖಾಂದಾವಯ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ವೊಜೆಂ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಜಾಲೆಂ ಆಸ್ತಲೆಂ. 
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ಲೋಕಪ್ಪಾಂತ್ಲಿ ದಗ್ದೊಣಿ 

ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ವಿರೋಧಿ ಫುಡಾರ್ಕಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಇತ್ಲೊ ಘಾಮ್ 

ಪಿಳುಂಕ್ ನಾ ಆಸ್ತಲೊ. ದೇಶಾಚೆ ಕೊನ್ಶಾನ್ ಕೊನೈೆ ತಿಚ್ಕಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಆನಿ ಗೂಢಚಾರಿಂನಿ 

` ಅಶೆ ವೊಮ್ಮೆ ಉದಾರೆ ಕರುಂಕ್ನಾ ಆಸ್ತಲೆ. ಹೊ ಸಗ್ಳೊ ರಾಗ್ ಜೊರ್ಜಾಚೆರ್ ಕಾಡ್ಲೊ. 
ಸುರ್ವೆರ್ ತಾಕಾ ಹಿಸ್ಸಾರ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ದವರೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಚಾರೀಂಯ್ ಕುಶಿಂನಿ ಲೊಂಕ್ಷಾ 

ಸರಳ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಘಾಲೊ. ಪಾಕೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ರಿಟೆಚೆಂ 

ಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಪ ವಾರ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ರೊ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ಪರ್ನಿ ಮ್ಹೆಳ್ಕುಟಿ 

ಕಾಂಬೊಳ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿ. ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಹಾಂತುಳ್ನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತಾನಾ 

ಉದಾಕ್ ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಮಾರ್ತಾಲೆಂ. ತೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ತಾಣೆ ಕಾಂಬೊಳ್ ಸರಳಾಂಕ್ 

ಆಡ್ ಧರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪೂಲಿಸಾಂನಿ ತಿ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಣ್ಸೆಲಿ. ತಾಚ್ಮಾ ಆಂಗಾವ್ಹಯ್ಲೆಂ 

ಕಲ್ಸಾಂವ್ ಆನಿ ಖೊಮಿಸ್ ಸೊಡ್ಡ್ ಹೆರ್ ಸಗ್ಳೊ ವಸ್ತು ಜೈಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ದವರ್ಹೋ, 

ಬೆಲ್ಸ್ ಆನಿ ತುವಾಲೊ ಸೈತ್. ಜೊರ್ಜಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಕಡೆ ಮ್ಹಳೆಂ, 'ಪಳೆಯಾ, ತುವಾಲೊ 

ತುಮಿ ದವರ್ಕಾತ್ ತರಿ ತಾಂತುಂ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಗಳ್ಬಾಸ್ ಫೆಂವ್ಚೊನಾ.' ತೊಂಡಾಚೊ 

ಘಾಮ್ ಪುಸುಂಕ್ ಸೈತ್ ಏಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ತಾಣಿ ದವರ್ದೊನಾ. ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ಜೂನ್ 

ಮ್ಲಯ್ನೊ. ಕಠಿಣ್ ಧಗಿಚೆ ದೀಸ್. ಲೋಕಪ್ಪಾಂತ್ ಪಂಖೆ ನಾಂತ್. ಜೂನ್ 11, 12 

ಆನಿ 13 ಅಶೆಂ ತೀನ್ ದೀಸ್ ತಾಕಾ ತ್ಕಾ ನಿಷ್ಟುರ್ ಲೋಕಪ್ಪಾಂತ್ ದವರ್ಲೊ. ತಾಕಾ 

ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂನಾ. ತಾಚ್ಕಾ ಆಂಗಾಚೆರ್ ಘಾಣ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ತೆದಾಳಾ ತೊ 

ಅಧಿಕಾರಿಂಕಡೆ ಮ್ಹಣಾಲೊ, 'ಪಳೆಯಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್ ಫರಕ್ ಪಡಾನಾ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಭೊಗ್ದೆಂನಾ. ಭೊಗ್ಲ್ವಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ. ಕಿತ್ಕಾಕ್, ತುಮಿ ಮ್ಹಜೆಮುಖಾರ್ 

ಬಸ್ತೆಲ್ಕಾತ್. ತುಮಿ ನಿತಳ್ ವಸ್ತುರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಯೆತೆಲ್ಮಾತ್. ಘಾಣ್ ತುಮ್ಚಾ ನಾಕಾಂಕ್ 

ಆಪ್ಪಾತೆಲಿ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನ್ಹಂಯ್. 

ಲೋಕಪ್ಪಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕೀಳ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಹಿಣ್ಸಿಲೊ. ತಾಕಾ 

ಭಿಂವ್ರ್ಯರೊ ಮ್ಹಳೆಂ, ದೇಶ್ದ್ರೋಹಿ ಮ್ಹಳೆಂ, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚೊ ಏಜಂಟ್ ಮ್ಹಳೆಂ. 
ಹರ್ಯೆಕಾ ಥರಾನ್ ತಾಕಾ ಚಾಳಯ್ಲೆಂ - ಅಶೆಂ ಪುಣಿ ತೊಂಡ್ ಸೊಡ್ಟಾಗಿ ಮ್ಹಣ್. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ 

ಮಾರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ಲೆಂ. ಜೋರ್ಜಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ 'ಬರೆಂ, ಮಾರ್ತಾಯ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ 

ಮಾರ್.' ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ಆಯ್ದೆಂನಾ. ಹಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಅಶೆಂ ಮಾರ್ಸ್ ಹಾಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ 

ಮೊಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ ಆಸ್ತಲೆಂ. 

ಅಶೆಂ 11 ದೀಸ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಬಾರಾವ್ಕಾ ದಿಸಾ ತಾಕಾ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ತಾಚಿ ನಿಂದಾ 

ಕರುಂಕ್ ಹರ್ ಉಪಾಯ್ ತಾ೦ಣಿ ಗಳ್ಸಿಲೊ. ಮ್ಹಣ್ಟಾ ಜೋರ್ಜ್, 
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'ತುಕಾ ಆಯ್ ಕ್ರೀಮ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್?' ವಿಚಾರಿ ಎಕ್ಲೊ. 
ಮ್ಹಾಕಾ ಅಸಲ್ಕಾ ವಸ್ತುಂಚಿ ಆಶಾ ನಾ. ಖಂಚ್ಕಾಯೀ ವಸ್ತುಂಚಿ ಆಶಾನಾ. ಕಿತೆಂಯ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಖಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತೃಪ್ತಿ ಪಾವ್ತಾಂ. ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೊರ್ಚ್ 

ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ (ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್) ಹಾಂವೆಂ 
ವೋ ಥಂಯ್ ಫುಟ್ಪಾತಿರ್ ಬಸೊನ್ ಖೆಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಅಸೊಚ್ ಆಸ್ತಲೊಂ. 

ಕೊಣೆಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಾಧ್ಕ್ನಾ. ಕೊಣೆಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೊಸ್ಲ್ಲೆಂ ಸುಣೆಂ 

ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ. ಆನ್ಕೈಕ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ 'ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್?' ಮ್ಹಣ್ 

ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ 'ಹಾಂವ್ ಕಾಫಿ ಪಿಯೆತಾಂ. ಹುನ್ಹುನ್ ಚ್ಹಾ: 

ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಿಯೆತಾಂ.' ತೊ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ 'ತುಕಾ ಏಕ್ ಪೆಗ್ ವಿಸ್ಕಿ ದೀಂವ್?' 
ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ, "ಮಾಫ್ ಕರ್, ಹಾಂವ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಶೆಂತ್ 

ಹಾಂವ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ.' 

ತಾಚ್ಕಾ ಜಿಣ್ಕೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಭೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಸೈತ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಂತುಲನ್ 

ಸಾಂಡ್ಲೆಂನಾ. ಸಾಮಾನ್ಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಿಸೊ ಜಾತೊ. ಬದ್ದಾಕ್ ಜೊರ್ಜಾನ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 

ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ವಿವಿಧ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಾಂನಿ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲೊ. ಲೋಕ್ಮಾನ್ಯ 

ತಿಲಕಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ 'ಗೀತಾ ರಹಸ್ಕ' ಸದಾಂ ವಾಚುನ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತಾಚ್ಕಾ ವಾಂಟ್ಕಾಕ್ 

ಆಯ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ತಾಣೆ ಭೋವ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಗೀತಾ ವಾಚ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ 

ಇತ್ಲೊ ಪ್ರವೀಣ್ ಜಾಲೊ ಕಿ ತಾಂತ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ಅಧ್ಕಾಯ್ ತಾಣೆ ತೊಂಡ್ಬಾಶಿಂ ಕೆಲೆ. ದಸರಾ 

ಪರ್ಬೆ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ 'ಅಖಂಡ್ ರಾಮಾಯಣ್' ವಾಚ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ದಿಲೆಂ. ಚಾರ್ ವೊರಾಂ 

ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾ೦ ತಾಣೆ ತಂ ವಾಚ್ಲೆಂ. 

ಬರೆ ಬರೆ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ಚಿ ತಾಚಿ ತಾನ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ಲಿ. ಬೊಂಬಯ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಲುವಿಕ್ 1976 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ತಾಣೆ ಅಶೆಂ 

ಬರಯ್ದ್ಲೆಂ: 

'ಮೊಗಾಚ್ಕಾ ಲುವಿ, 

ದಯಾಕರ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆ ಬೂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಲಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಧಾಡ್. 

1. Bhagavadgita by D.K. Roy 

2. Yoga by Dhirendra Brahmachari 

3. The Legacy of Nehru by Natvar Singh 

4. Life of Tagore by Prabhat Kumar Mukherjee 

5. Yogic Cure for Common Diseases by Dr. Phulgendra 

Sinha 

6. Speed Reading by N.H. Athreya 
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ಕೆನಡಾಥಾವ್ನ್ ಕೋಕಿ (ಕೋಕಿಲಾ - ಭಾವಾಚಿ ಬಾಯ್ಸ್) ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ 

ಆಯ್ಲಾ ಆಸ್ತೆಲಿ. ತಾಂಕಾಂ ಸತ್ಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂತಯ್ತಾ. 
ಥೊಡೆ ಕನ್ನಡ ಬೂಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಬರಯ್ರಾಂ. 'ಸಂಸ್ಕಾರ ' ಆನಿ 
'ಭಾರತಿಪುರ ' ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಡೊ| ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಜೊ ಮೈಸೂರ್ 
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಖಾತ್ಕಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತೊ ತಿಕಾ ಮಜತ್ 
ಕರ್ತ್ನಲೊ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ ಮ್ಹಜೆ ಸಬಾರ್ ಮಿತ್ರ್ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ 
ಆತಾಂ ತೆ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. 

ತುಜೊ 

ಜೋರ್ಜ್ 

ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವ್ಹರ್ತಾನಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಖೊಡೆ ಆನಿ ಹಾತಾ ಪಾಯಾಂಕ್ 

ಇಂಕ್ಳಿನಿಂ ಬಾಂದ್ಲೆಂ. ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಅಸೊಚ್ ತಾಕಾ ದವರ್ದೊ. ತಾಕಾ ಜೈಲಾಂತ್ 

ಲ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಡೆ ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಚೆರ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲೆನಾಂತ್. 

ರೋಪ್ ಮಾಂಡುನ್ ಚಾರ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಸೈತ್ ತಾಚ್ಕಾ 

ಕಿಲಾಂಕಡ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಡೆಂನಾ. ತರಿ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಚಲ್ಲೊ ಕಿ ಜೊರ್ಜ್ 

ರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆರ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂಚೆರ್ ನಿತಿಚೆಂ ವಿಚಾರಣ್ ಚಲ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ಖರಿ 

ೀತ್ ಲಾಭ್ರಲಿ ಮ್ಹಣ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಕಿಲಾಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಹಾಡುಂಕ್ 

ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಜೊರ್ಜಾನ್ ಢೆಲ್ಲಿ ಹೈಕೊರ್ಟಾ೦ತ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 

ಮಾತ್ರ್, ಮ್ಹಣ್ಚೆ 1977 ಜಾನೆರ್ 29 ತಾರಿಕೆರ್, ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಕಿಲಾಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ 

ಸರ್ವಣ್ಧಿ ಮೆಳ್ಳಿ. 

1978 ಆಗೊಸ್ಕ್ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್ಲ್ಲ್ಯಾ 'ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ 

ಫ್ ಚರ್ಚ್ಸ್' ಹ್ಯಾ ಮಹಾಸಭೆಂತ್ ಉಲವ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, 'ಮ್ಹಾಕಾ ಕೈದ್ ಕೆಲ್ಮಾ 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾಚಿ ಕಾಂಯ್ ಭದ್ರತಿ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಜೆದ್ದಾ 1976 ಜೂನ್ 10 

ಾರಿಕೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ ಕೈದ್ ಕೆಲೊ ತೆದ್ನಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ದೇಶ್ವಾಸಿಂಕ್ 

ಳಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಹಿ ಖಬಾರ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಹುಶಾರಿ ಕೆಲಿ. ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ 

ತೆಂ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಫುಡಾರ್ಕಾಂನಿ ಶ್ರೀಮತಿ 

ಇಂಧಿಕ್ ಏಕ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ತಾಂತುಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ 

ರರ್ತರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕಿಸ್ ಘಡಾತ್, ಆಮಿ ಭೊಗ್ಗುಂಚೆನಾಂವ್. ಆನಿ ಹೆ ತೇಗ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ 

ಿಡಾರಿ ಜಾವ್ಲಾಸ್ಲ್ಲೆ ಜರ್ಮನಿಚೊ ವಿಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಟ್, ಸ್ವೀಡನಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಒಲೊಫ್ 

ನಾಲೆ ಆನಿ ಬ್ರೂನೊ ಕ್ರಾಯ್ಸ್ಕಿ. ಹಾಣಿಂ ತೆಂ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಧಾಡುಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ತರ್ - 

ಜ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ತುಮ್ಮೆ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್ತೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ದಾ.' 

ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಕೈದ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ೦ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಕಾ ಥೊಡ್ಕಾ ಲಾಗ್ಕಿಲ್ಕಾ 
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ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂಕ್ ಕೈದ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹುಯಿಲ್ಗೊಳಾಕ್ 1976 ಮಾರ್ಚ್ 28 ತಾರಿಕೆರ್ 

ಧರ್ದೊ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಕಮ್ಲೇಶ್ ಶುಕ್ಲಾ ಆನಿ ಪಲಿವಾಳಾಕ್ ಎಪ್ರಿಲ್ ? ತಾರಿಕೆರ್ ಢೆಲ್ಲಿಂತ್ 

ಧರ್ಲೆ. ಸ್ನೇಹಲತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಆನಿ ಎಮ್.ಎಸ್. ಆಪ್ಟಾರಾವ್ಕ್ ಮಾಯ್ ವ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಕಾ 1 

ತಾರಿಕೆರ್ ಮದ್ರಾಸಾಂತ್ ಧರ್ನ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರಾಕ್ ಹಾಡ್ಲೆ. ಜೊರ್ಜಾಚ್ಕಾ ಭಾವಾಕ್ ಲೋರೆನ್ಸಾಕ್ 

ಆನಿ ಸ್ನೇಹಲತಾಚ್ಕಾ ಪುತಾಕ್ ಕೊನಾರಕಾಕ್ ತ್ಕಾಚ್ ದೀಸ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರಾಂತ್ ಕೈದ್ ಕೆಲೆ. 

ತ 
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ಲೋರೆನ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ದಗ್ಗಿಲ್ಲೆಂ 
ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವೆಳಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಕಾ ಕರ್ತುಬಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಭೋವ್ 

ಕಾಳಂ ಕರ್ರುಬ್ ಮ್ಹಣ್ ಕುಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಜೋರ್ಜಾಚ್ಯಾಧಾಕ್ಚ್ಟ್ಯಾ 

ಭಾವಾಕ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ದಿಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರ್ ಆನಿ ಅಮಾನುಶ್ 

ದಗ್ದೊಣಿ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಘೋಶಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಕ್ರಾ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಉತ್ರಾಲ್ಲೆ ತರಿ ಪ್ರಧಾನ್ 

ಮಂತ್ರಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ಣೆ ಜೋರ್ಜ್ 

ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಕಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ನಾಸ್ತಾಂ ಸರ್ಕಾರಾ ವಿರೋಧ್ ಭೂಗತ್ 

ಪರಾಕ್ರಮಾಂ ಕರ್ದೆಂ ತಿಕಾ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಗಿಳುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲಿ 

ಕೊಡು ಗುಳಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ದಿಸಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದೀಸ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ತೆ ದೆದೆಸ್ಟಾರ್ ಜಾಲೆ. 

ಹ್ಕಾ ವಿಷಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಾ೦ತ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪದ್ವರ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಥಾವ್ಟ್ ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ 

ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಹಥಾವ್ಟ್, ವಿಶೇಸ್ ದಬಾವ್ ಪಡ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಣಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. 

ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಧರ್ಹ್ವಾ ವಿಷಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ವಾಟೆಂನಿ ಸಲ್ವಣಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೂಲಿಸಾಂಚಿ 

ವಿಕಾಳ್ ದೀಷ್ಟ್ ಜೊರ್ಜಾಚ್ಕಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಭಾವಾ ಲೋರೆನ್ಸಾಚೆರ್ ಗೆಲಿ. ಜೊರ್ಜಾಚೆಂ 
ಚೆಲನ್ ವಲನ್ ತಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಹೆರ್ ಕೊಣ್ ಜಾಣಾ? ಲೋರೆನ್ಸಾಕ್ ತಾಣಿಂ 

ಆಪ್ಲೊ ಶೆವಟ್ ಕೆಲೊ. | 
1976 ಮೇ ಮ್ಹಯ್ನಾಂತ್ ಲೋರೆನ್ಸಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸಾ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಚ್ಕಾ 

ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಏಕ್ ಮಾಜ್ವೊಂಕ್ ನಜೊ ತಸಲೊ ಕಾಳೊ ತಿಬೊ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲಾ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ 

ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ನ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜನತಾ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಕಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಶ್ಲಾ ತನ್ನೆ 

ಆಯೋಗ್ (Shah Commission of Enquiry) ನಮಿಯಾರ್ಗೊ. 

ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಚೊ ಆದ್ಲೊ ಪ್ರಮುಖ್ ನ್ಕಾಯಾಧೀಶ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಜೆ.ಸಿ. ಶ್ಹಾ ಹ್ಯಾ 

ಆಯೋಗಾಚೊ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವೆಳಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ 

ಆನಿ ಹೆರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅತಿರೇಕಾಂಚಿ ತಾಣೆ ತನ್ಪಿ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿ. 

ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶ್ಚರಾ೦ನಿ ತಾಣೆ ತನ್ಪಿ ಚಲಯ್ಲಿ. ಲೋರೆನ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆರ್ 

ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಗ್ದೊಣೆಚಿ ತನ್ಪಿ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ಚ್ಕಾ ಟೌನ್ಹೊಲಾಂತ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಯ್ನೊಭರ್ 

ಚಲ್ಲಿ. ಉಂಚ್ಲೆ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜೈಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಹ್ಮಾ ಆಯೋಗಾ ಮುಖಾರ್ 

ಸಾಕ್ಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲೆ. ವೊರಾಂಗಟ್ಟ್ಯಾನ್ ಲಾಯ್ನ್ ಲಾಗೊನ್ ಲೋಕ್ ಹೊಲಾಭಿತರ್ 
ಭರ್ತಾಲೊ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಹ್ವಾ ದೈನಿಕ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಆಯೊಗಾಚ್ಯಾ ತನ್ನೆಚಿ ಖಬಾರ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ 

ಪಾನಾಂನಿ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಅಕ್ಬರಾಂನಿ ಛಾಪೊನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಲೋರೆನ್ಸಾನ್ ಆಯೋಗಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ 
ರಣಜಿ 

ಸೊಪುತ್-ಪತ್ತ್ (11168110) ವಾಚ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಗ್ದೊಣೆಚಿ ಆಮ್ಕಾಂ 
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ಅಂದಾಜ್ ಜಾತಾ. ತ್ಕಾ ಸೂಪುತ್ ಪತ್ರಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಮುಖ್ಕ್ ಅಂಶ್ ಹಾಂಗಾ ದಿಲ್ಕಾತ್: 
'1976 ಮೇ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ರಾತಿಂ 8.30 ವೊರಾರ್ ದೋಗ್ ಸಾದೆಂ ನ್ಹೆಸಾಣ್ 
ನ್ಹೆಸ್ಲ್ಲೆ ಪೊಲಿಸ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಯ್ಲೆ. 1975 ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 
ತಾರಿಕೆರ್ 'ಮೀಸಾ' ಕಾಯ್ದ್ಯಾಖಾಲ್ ಕೈದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಭಾವಾ ಮೈಕಲಾನ್ 
ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ರಿಟ್ ಅರ್ಜೆ ವಿಷಾಂತ್ ಥೊಡೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ್ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ 
ಆನಿ ತ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತೆಂ ಕಾಮ್ 
ಜಾತಚ್ ಎಕಾ ವೊರಾಭಿತರ್ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಹಾಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಬಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಶ್ವಾಸನ್ 

ತಾಣಿಂ ದಿತಚ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾರ್ಲ್ಟನ್ ಹೌಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ 

ಠಾಣ್ಮಾಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಎಕಾ ವೊರೆವಿಂಗಡ್ ಕುಡಾಂತ್ ಎಕಾ ಪೊಲಿಸ್ 
ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಮ್ಹಜ್ಕಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾ ವಿಷಾಂತ್ ಸವಾಲಾಂ 
ಘಾಲುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿಂ. ತಾಚೆ ವಿಷಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ನೆಣಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ಆನ್ಕೈಕಾ 

ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಕ್ಮಾನಾಚ್ಕಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ನಿಂದಾ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಪಂದ್ರಾ 

ಮಿನುಟಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನ್ಕೆಕಾ ಕುಡಾಕ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ 8 /10 

ಜಣ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತಶೆಂ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಉಬೆ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಎಕಾ ಹವಾಲ್ಹಾರಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ 

ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನ್ಬುಲಾಕ್ ಥಾಪ್ಲಾಂ ಮಾರುಂಕ್ ಸುರು 

ಕೆಲಿಂ. ತೆಂ ಜಾತಚ್ ಆನೈಕಾ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಲಾಠಿಯೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಾವ್ಕಾ ಕುಶಿಕ್ 

ಮಾರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಮಾರ್ತಾಂ ಮಾರ್ತಾಂ, ಎಕಾ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಅಶ್ಲೀಲ್ ಆನಿ 

ಅಸಭ್ಕ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮ್ಹಜಿ ನಿಂದಾ ಕೆಲಿ. ಹಾ೦ವೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಜಾಪಿಕ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಠಿಚೆ ಮಾರ್ ಪಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಅಶೆಂ ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ನಿಂದಾ 

ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಲಾಠಿಂಚೆ ಮಾರ್ ಸುಮಾರ್ ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ 

ಚಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂಜೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಪೊಟಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಆನಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾಲೆ. ಹಾ೦ವೆಂ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ 
ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಅಧಿಕಾರಿನ್ 'ಉದ್ಕಾ ಬದ್ಲಾ ತುಕಾ ಮೂತ್ ದಿತಾಂ' 

ಮ್ಹಳೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಚ್ವಾ ಎಕಾ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ 

ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಔನ್ಸ್ ಉದಾಕ್ ದಿಲೆಂ. ಹಾಂತುಂ ಫಕತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸುಕ್ಲ್ಲ್ಯಾ 

ಜಿಬೆಕ್ ಆನಿ ತಾಳ್ಕಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೆಳ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಜೋರ್ಜ್ ಖಂಯ್ ಲಿಪೂನ್ 

ರಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗಾನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಂ 

ಭೆಷ್ಟಾಯ್ಲೆಂ. ಹಾ೦ವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ಗೆಲೆತ್ಕಾ ಸಬಾರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಿ 

ಕಾಂಯ್ಚ್ ಖಬಾರ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತೆ ಪಾತೈೆಲೆನಾಂತ್. 

ಲ ಹಾ. ವೆಳಾರ್ ಸಾಣಿಂ ಮ ಜೆ ಹಾತ್ ಪಾಯ್ ಬಾಂಧುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧರ್ಲಿ 
LA 

AN ಆಡ್ ಘಾಲೊ ಆನಿ ದೋಗ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಉಬೆ ರಾವೆ. 10 
೨ 
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ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಹೆರಾನಿಯೀಂ ಮಾರ್ಲೆಂ. ಹ್ಮಾ ಖಳ್ಳಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ 
ಮಾರಾಂಚ್ಕಾ ಭರಾಕ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಚಾರ್ ಲಾಠಿಯೊ ಪಿಟೊ ಪಿಟೊ ಜಾಲ್ಕೊ. 

ತರಿ ತಾಂಚೆಂ ಜಿದ್ದ್ ಸುಟ್ಲೆಂನಾ. ಪಿಂಪ್ಳಾ ರುಕಾಚೆಂ ಏಕ್ ಉಮ್ಮಾಲ್ಗೆಂ ಪಾಳ್ ತುಟವ್ನ್ | 
ಹಾಡ್ನ್ ತಾಂತುಂ ಮಾರ್ ಫಘಾಲೆ. ಹ್ಮಾ ಅವ್ಲೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿ ತರಿ 

ಅರ್ಧ್ಯಾ ಮತಿರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ. ಕೊಂಕ್ಲಿ ಉಲಂವ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾತ್ ಮ್ಹಜಿ ಬಿರ್ಮತ್ 

ಪಾವೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾರ್ದೆಂ ಒಂದ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾಲೊ. ಬಹುಶಾ ಹಾಂವ್ ಮರಾನ್ 

ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಭಿಯೆಲೊ'ಆಸ್ತಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಚಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಚಿ ಕೋಣೀ ನಾತ್ಲ್ಲೆ. 
ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕ್ಷೆಕ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ಆನೈಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಚೆ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ 

ಪಾಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಖೊಟೊ ಘಾಲ್ಕೊ. ಹ್ಯಾ ಮಾರಾಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಟಾ೦ತ್ 
ಆನಿ ಪಾಟಿಂತ್ ಕಠೀಣ್ ದೂಕ್ ಉಟೊನ್ ಹಾಂವ್ ಧರ್ಲಿರ್ ಕೊಸಾಳ್ಳೊಂ. ಆತಾಂ 

ಫಾಂತ್ಕಾಚಿಂ ತೀನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. 

ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಂದಾಜ್ ಜಾಲಿ ಕಿ 

ಮ್ಹಾಕಾ ರೈಲಾ ಪಾಟ್ಕಾಂಚೆರ್ ಉಡವ್ನ್ ಹಾ೦ವೆಂ ಜೀವ್ಬಾತ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ 

ಫಿತೂರಿ ತ ಕರ್ತಾಲೆ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಭಿಯಾಚೊ ಕುಲ್ಕುಲೊ ಉಟ್ಲೊ. ದೊಗಾಂ 

ಹವಾಲ್ದಾರಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಕಲ್ನ್ ಎಕಾ ಜೀಪಾರ್ ಬಸಯ್ಲೊ ಆನಿ ಜೀಪ್ 

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮ್ ವಾಟೆನ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಪೊಲಿಸ್ ಖಂಡಿತ್ ತಾಂಚಿ ಯೆವ್ಹಣ್ 

ಜ್ಕಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಬೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ 

ಕೋಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೇರ್ಸ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೊ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಿ 

ಮತ್ ಭಿಯಾನ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತರಿ ಮರಿಯೆಚೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ಪೂರ್ಣ್ ಭರ್ವಸೊ 

ದವರ್ಲೊ ಆನಿ ಮಾಗ್ದೆಂ. | 

ಜೀಪ್ ಆತಾಂ ಯಶ್ವಂತ್ಪುರ್ ರೇಲ್ವೆ ಠಾಣ್ಮಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಲ್ಗಾಡಿಯೆ 

ಪಂದಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡವ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧುಮ್ಮಿ ದಿಲಿ. 

'ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚಯಾ ' ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ವ್ಹಡ್ಹ್ಯಾನ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊಂ. ತ್ಕಾ 

ಮಾರೆಕಾರ್ ಘಡಿಯೆ ಮ್ಹಜಿ ಸಗ್ಳಿ ಜೀಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿ ಪಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಧಾಂವ್ಣಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಮೊಗಾಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಮುಖಾರ್ ದಿಸ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತ್ಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ 

ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ದೆಂ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕೊನ್ 
ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಪಾಟ್ಕಾಂವಯ್ರ್ ಉಡಂವ್ಚ್ವ ಬದ್ದಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ 'ವಯಲಿಕವಲ್' 

ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಕಾಕ್ ವ್ಲೆಲೊ. ತೆದಾಳಾ ಫಾಂತ್ಕಾಚಿಂ ವೊರಾಂ ಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಅಶೆಂ 

ಎಕಾ ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಕಾಥಾವ್ನ್ ಆನೈಕಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಮಾನಸಿಕ್ ದಗ್ದೊಣಿ 

ಕರ್ಹೊ ತಾಂಚೊ ಇರಾದೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಮಾಯ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ರಾತಿಂ ಹಾಂವ್ ನಿದೊಂಕ್ 

ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಬೊ ಕೆಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ (ಧಾ ತಾರಿಕೆರ್) 
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ದಾವಣಗೆರೆ ಬಸ್ಸ್ಪೆಂಡಾಕಡೆ ಹುಬ್ಳಿ ವ್ಹೆಚೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಧರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೈದ್ ಕೆಲೊ 
ಮ್ಹಣ್ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾಚ್ಮಾ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಚ್ಕೊ 
ಆಕಾಂತಾಚ್ಕೊ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ಕೊ ಆಯ್ಕಾಲ್ಕೊ. ತ್ಕಾ ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಟಿ ಸ್ನೇಹಲತಾ 
ರೆಡ್ಡಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ. ತಿಕಾ ದಿಂವ್ಚಿ ದಗ್ದೊಣಿ ಆಡಾಂವ್ಕ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಧ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಪಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್ ಆನಿ ಪಾಯ್ ಸುಜ್ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಕಠೀಣ್ 

ದುಕ್ತಾಲೆ. ತ್ಕಾ ಅವಸ್ಥೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಯ್ ಪೊಲಿಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಖೊಟೊ 
ಘಾಲ್ನ್ ಜೋರ್ಜ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಧಮ್ಮಿ ದಿತಾಲೆ. ಅಶೆಂ 

ನೋವ್ ದೀಸ್ ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಗ್ದಿಲೆಂ. ಕಾಂಯ್ ಸವ್ಹತ್ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ್ಕಾ 
ಪಿಂಜ್ರ್ಯ್ಮಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದವರ್ಲೆಂ. ಸಾತ್ವ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮಧ್ಯ್ಕಾನೆರ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಹರ್ದಾಂತ್ 

ದೂಕ್ ಭರ್ಲಿ ಆನಿ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮ್ 

ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಫಕತ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಹಾಂವ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ. 

ಏಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಸನ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಕೊ ಗುಳಿಯೊ ದೀವ್ನ್ ಧಾಡ್ದೆಂ. 

ಅಶೆಂ ನೋವ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಕಷ್ಟಿಲೆಂ. ದಾವ್ಕಾ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ 

ಮಾರ್ಲ್ಲಾ ಥಾಪ್ನಾಂವರ್ವಿಂ ದಾವ್ಕಾ ಕುಶಿಚೆ ದಾಂತ್ ದೂಕ್ ಉಟ್ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತ್ಕಾ 

ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಾಂತ್ ಘಾಸುಂಕ್ ವ ತೊಂಡ್ ಧುಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ 

ಸಾರ್ಕೆಂ ಜೆವಾಣ್ ತಾಣಿಂ ದಿಲೆಂನಾ. ದಿಲ್ಲೆಂಯ್ ಹಂಡ್ ವ ಬೆಳ್ಳೆಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. 

ಫಕತ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಕೆಳಿಂ ಖಾವ್ನ್ ಆನಿ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ದೀಸ್ ಸಾರ್ಲೆ. 

ಏಕ್ ಕೊಪ್ ಕಾಫಿ ವ ಚ್ಹಾ ವಿಚಾರ್ಹ್ಯಾರ್ ತಾಣಿಂ ಗಾಳಿ ಯೆಟುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಕೊ. 

ಅಶೆಂ ಉಪಾಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಜಡಾಯ್ ಮಸ್ತು ಉಣಿ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್. 

ನಿತ್ರಾಣ್ ಜಾಲೊಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕೋಂತ್ ತಾಣಿಂ ಘೆವ್ನ್ ದವರ್ಲೆಂ. 

; ಮಾಯ್ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೀಪಿರ್ ಬಸವ್ನ್ 300 ಕಿಲೊಮೀಟರ್ 

ಪಯ್ಸ್ ̀ ಆಸ್ಟ್ಮ್ಯಾ ದಾವಣಗೆರೆಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೆ. ವಾಟೆರ್ಯೀ ಜೋರ್ಜಾ ವಿಷಾಂತ್ 

ವಚಾರ್ಡೆಂ ತಾಣಿಂ ಬಂದ್ ಕೆಲೆಂನಾ. ತೆ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಕಿ ನೋವ್ ದೀಸ್ ತಾಣಿಂ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾನೂನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಲೋಕಪ್ಪಾಂತ್ ದವ್ರಿಲ್ಲೊ. ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ 

ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಬೊ ಕೆಲೊ. ಮ್ಹಜೆರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಗ್ದೊಣ ವಿಷಾಂತ್ 

ಏಕ್ ಸಬ್ದ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಡಕ್ ತಾಕಿದ್ 

ದಿಲಿ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಾಚ್ಕಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಕಶ್ಕೊ ಜಾಪಿ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಕತ್ 

ತಾಣಿಂ ಶಿಕೊವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀನಾಂ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್ಕಾ 

ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಸೈತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕುಟಾಮ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಮೆಲ್ಕಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿ 
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ಭೆಷ್ಟಾಯ್ಲೆಂ. ಜೀಪಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಖಾಲಿ ಪಾಂಯಾಂನಿ ಹುನೊನಿ 

ರೆಂವೆವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮಜಿಸ್ಟೇಟಾ ಮುಖಾರ್ 107 

ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಫಟಿ ಮಾರ್ಸ್ಯೊ. ಮೆಜಿಸ್ಟೇಟಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾಗಿ 

ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲಲ್ಮಾ ವೆಳಾರ್ "ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂ?' ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ತೆದಾಳಾ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಳಾಂತ್ ದುಕಾಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಮೆಜಿಸ್ಟೇಟಾನ್ ಆದೇಶ್ ದಿತಚ್ ಪರಂ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾಲಿ ಪಾಂಯಾಂನಿ ಚಲೊನ್ ಜೀಪಿರ್ ಬಸಾಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಜಯ್ಲಾಂತ್ 

ದಾರ್ ಜನೆಲ್ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಘಾಲೊ. ತೊ ಪಿಂಜ್ರೊ 

ಮನ್ಶಾನ್ ರಾಂವ್ಚೊ ತಸಲೊ ನ್ಹಂಯ್. ತಾಂತ್ಲೆಂ ಎಕ್ಸುರ್ಬಣ್ ಜೀವ್ ಖಾತಾಲೆಂ. 

ಕಾನೂನಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಕೊಣಾಯ್ ಕೈದಿಕ್ ತಸಲ್ಕಾ ಎಕ್ಸುರ್ ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ 14 ದಿಸಾಂ 

ವಯ್ರ್ ದವ್ರಿನಾಯೆ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂತುಂ 20 ದೀಸ್ ದವರ್ದೊ. ಫಾಶಿ ಶಿಕ್ಷಾ 

ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೈದಿಂಕ್ ದವರ್ಜಾ ಧರ್ಣಿ ಪಂದ್ಲ್ಯಾ ತುಂಬಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದವರ್ದ್ಹೊ. ಹಾಂವ್ 

ನಿತ್ರಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರ್ಣಾ ತಣಿರ್ ಪಾವ್ಹೊಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಂಗ್ ಸುಜ್ಲ್ಲೆಂ ತರಿ 

ಖಂಚ್ಕಾಯ್ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕೆಲಿನಾ. 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಟೆಕ್ಸೆರ್ 

ಬಸವ್ನ್ ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾಕಡೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್ 

ಸೊಡ್ದೆಂನಾ ಆನಿ ದೋನ್ ಮಿನಿಟಾಂ ಭಿತರ್ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ 

ಏಕ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಮ್ಹಜಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಕಾಡುಂಕ್ 

ಸೊಡ್ದೆಂನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕೈದ್ ಕರ್ತಾನಾ ಖಂಚ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಲಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂಗಿ ತೆಂಚ್ ಏಕ್ 

ನ್ಹೆಸಾಣ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಉರ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೊ ತೊಂಡ್ ಪುಸ್ಟೊ 

ತುವಾಲೊ ಆನಿ ಕೋಂತ್ ಸೈತ್ ಘೆವ್ನ್ ದವರ್ಲೆಂ. 

ಮಾಯ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರ್ರೆಂ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಹಾಜರ್ ಕೆಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ 

ಜಾಮಿನೆರ್ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಎಕಾ ವಕಿಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತೆಲಿಂ 

ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಫಟಿ ಮಾರ್ಲ್ಯೊ. ಪರ್ಮೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲಿ ಕಿ ಲೋಕಪ್ಪಾಂತ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಗ್ದೊಣೆ ವಿಷಾಂತ್ ತೊಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ. ಹಂ ಸಗ್ಳೆಂ 

ಹಾಂವೆಂ ಮೌನ್ಪಣಿ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ಮೆಜಿಸ್ಟೇಟಾ ಮುಖಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಬೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 

ವೆಳಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೈದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 

ಮ್ಹಜೆರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿಂ ಅಕ್ರಮಾಂ ಹಾ೦ವೆಂ ನಿತಿದಾರಾಕ್ ತಪ್ಕಿಲೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ. ತಕ್ಷಣ್ 

ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಜಯ್ಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಹುಕುಮ್ ದಿಲಿ. ಜಾಯ್ತ್ 

ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹರ್ಚಾ ಬದ್ದಾಕ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ 

ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜಯ್ದಾಕ್ ವ್ಹೆಲೊ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಘೋರ್ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಕ್ ದವರ್ಗ್ಯಾ 

ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಯೀ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. 

ಮಾಯ್ 21 ತಾರಿಕೆರ್ 'ಮೀಸಾ' ಕಾಯ್ದ್ಯಾಖಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ 
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ಜಯ್ಲಾಂತ್ ದವರ್ದೊ ಆದೇಶ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಹ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಕಮಿಶನರಾನ್ ಮಂಜೂರ್ 
ಕೆಲೊ. 

ಮಾಯ್ 27 ಆನಿ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಛಾ ದಾಕ್ತೆರಾನಿಂ 
ಮ್ಹಜಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಾವ್ಕಾ ಪಾಯಾಂತ್ ಹಾಡ್ ಮೊಡ್ದಾಂ ಮ್ಹಣ್ಸಾಂಗ್ಲೆಂ 
ಆನಿ ತಾಕಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಘಾಲೊ. ಪುಣ್ ದೋನ್ ಚಾರ್ ದಿಸಾಂನಿ ನಿದ್ಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆ ತ್ಕಾ 
ಪ್ಲಾಸ್ಟರಾಭಿತರ್ ಭಿಕುಂಡ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ನಜೊ ತಸಲಿ ದೂಕ್ ಹಾಂವೆಂ 
ಭೊಗಿ ಆನಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ತುಟವ್ನ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ. ಜೂನ್ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಪರ್ರೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ 
ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಪರಾತ್ಲ್ವಾರೀ ದಾಕೆರಾನ್ ಪರತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 
ಪಾಯಾಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಘಾಲೊ. | 

ಮ್ಹಜೊ ಧಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್ ಮೈಕಲ್ 'ಮೀಸಾ' ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಖಾಲ್ ತ್ಕಾಚ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತರಿ 14 ದೀಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಪರ್ವಣ್ಣಿ ದಿಲಿನಾ. ಹಾಂವೆಂ 

ಪರತ್ ಪರತ್ ಮಾಗ್ಗೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೂನ್ 3 ತಾರಿಕೆಥಾವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಏಕ್ ವೊರ್ ಆನಿ 

ಸಾಂಜೆರ್ ಏಕ್ ವೊರ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲಿ. ಪುಣ್ 

ಜೂನ್ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ತಾಕಾ ಬೆಳ್ಗಾಂವ್ ಜಯ್ಲಾಕ್ ವರ್ಗಾವಣ್ ಜಾಲೆಂ. 

ಪಾಯ್ ದುಕಿನ್ ಸಮಾ ಚಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್ಡಾತ್ಲ್ಲಾನ್ ಏಕ್ ಬೆತ್ ಹಾಂವೆಂ 

ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಹುನ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಕಠೀಣ್ ರುಗ್ಗೆಂ ಕೆಲ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 

ಮಾತ್ರ್ ತ್ಕೊ ವಸ್ತು ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೊ. ಜುಲಾಯ್ಜಾ ಪಯ್ಹ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ 

ಮೂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಕಠಿಣ್ ಹುಲೊಪ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ 

ನಾರ್ಲಾಬೊಂಡೊ ಬರೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೊಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ. 

(ಆದ್ಲೊ ಎಂಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆ.ಎಚ್. ಪಟೆಲಾನ್ ಬೊಂಡ್ಕಾಂಚೆ ಪಯ್ಕೆ ಆಪುಣ್ 

ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಜಯ್ಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ಕಾಲೆನಾಂತ್. 1970 

ನವೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕಾ ಊಂಚ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾಕ್ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಧಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಭಾವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ 100 ರುಪ್ಕಾಂಚೆಂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಸೈತ್ ತಾಣಿ ಘೆವ್ನ್ ದವರ್ಲೆಂ. 

1977 ಜಾನೆರಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆನಿಕೀ ಬಿಗ್ನೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಕಶೆಂಯ್, 1917 

ಮಾರ್ಚ್ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲಿ.' ; 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಲೋರೆನ್ಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, 

'ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಾವ್ಕಾ ಹಾತಾಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಬೊಟ್ ಬಾಗಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹಾಂವ್ 

ಥೊಂಟೊ ಜಾಲಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾ ಆಯ್ಕಾನಾ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಥಿತಿರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ 

ಆವಯ್ ಗಳ್ಗಳ್ಳಾಂ ರಡ್ಡಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ದಗ್ನಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ 

ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರಿನಾ ಕಿತ್ಕಾಕ್, ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಮಾರ್ ಲೋಕ್ ಉಚಾಂಬಳ್ 
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ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚೆರ್ ಫಾರಿಕ್ಸಣ್ ಕಾಣ್ಗೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಕ್ರೂರ್ 

ಫಾರಿಕ್ಸಣ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆನಾ ಬಗಾರ್ ಕಾನೂನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ತಾಂಚಿ ನೀತ್ ಜಾತೆಲಿ 

ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ.' 

ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವ್ಹಚೊನ್ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಚೊವ್ಹಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ನಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ 1978 

ಮಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಲೋರೆನ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 

ಅಕ್ರಮಾ೦ ವಯ್ರ್ ಶ್ಹಾ ಆಯೋಗಾನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತನ್ನಿ' ಸುರು ಕೆಲಿ. ಹ್ಮಾ ತನ್ಸೈಚೆರ್ 

ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಕ್ತ್ ಉಬ್ಬಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಸಾ೦ಗ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ದಿಸಾನಾ. 

ತನ್ನೆ ವೆಳಾರ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ದೆಂ ಕಿ ಲೋರೆನ್ಸಾಚ್ಕಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆಪ್ಟೊ ಪೂತ್ ಮಾಯ್ 

ಮ್ಹಯ್ನ್ನಾಚ್ಕಾ 1 ತಾರಿಕೆಥಾವ್ನ್ ಘರಾಂತ್ಲೊ ನಾಪತ್ತೊ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ 

ಠಾಣ್ಕಾಂಕ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ ತರಿ ತಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲೊನಾ. ಆವಯ್ ಆಲಿಸ್ 

ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಕಾ ಪೊಲಿಸ್ ಕಮಿಶನರಾಕ್, ಕರ್ನಾಟಕಾ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಕ್, 

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಕ್ ತಶೆಂ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಅರ್ಜ್ಕೊ ಧಾಡ್ಜ್ಯೊ ಕಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ 

ವ್ಹೆಲ್ಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೊ ಪಾತ್ತೊ ನಾ ಜಾಲಾ, ತಾಕಾ ಗಳಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ 

ಹಾಜರ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್. ಹ್ಮಾ ಅರ್ಜೆಕ್ ಜಾಪ್ ಸೈತ್ ಮೆಳ್ಳಿನಾ. 

ಹ್ಯಾ ತನ್ಪೆ ವಳಾರ್ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ರುರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ಬರಿ ಸಾಫ್ ಜಾಲಿ. ತಿ ಖಂಚಿ 

ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್, ಆಪ್ಲೆ ದಿಲ್ಲಿಂ ವಾಕ್ಕೂಲಾಂ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಫಟಿಂಚಿ 

ಸಾಂಕಳ್ಚ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಜಾಳಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ಲಾಲ್ಲೆಂ ಬೆರುಂ ಕಶೆಂ ಜಾಳಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ 

ಯೇಂವ್ಕ್ ಉಡ್ಡಾತಾನಾ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ತಾಂತುಂ ರೆವ್ಹೊನ್ ವ್ಹೆತಾಗಿ ತ್ಕಾ ಪರಿಂ 

ಪೊಲಿಸಾಂಚಿ ಗತ್ ಜಾಲಿ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶ್ಹಾಚ್ಕಾ ಗಿದಾ ನದ್ರೆಕ್ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕಿಲಾಚ್ಕಾ 

ಧಾರೆಭರಿತ್ ಸವಾಲಾಂ ಮುಖಾರ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಚಿ ಲಜ್ ಜಾಲಿ. ಭರೊನ್ 

ವೊಮ್ಮೊಂಚ್ಕಾ ಟೌನ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಲೊಕಾಚ್ಕಾ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂಚೊ ಆನಿ ನಿಂದೆಚೊ ಶಿಂವೊರ್ 

ದಯಾ ನಾಸ್ತಾಂ ತಾ೦ಚೆರ್ ವೊತ್ಲೊ. 

ಶ್ಹಾ ಆಯೋಗಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಂತಿಮ್ ವರ್ದೆ೦ತ್ ಚೊವ್ಗಾಂ ಪೂಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ 

ಆನಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜಯ್ಲಾಚ್ಕಾ ಸುಪರ್ಡೆ೦ಟಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಅಪ್ರಾಧಿ 

ಮ್ಹಣ್ ಶರಾಯ್ಲೆಂ. ತೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆ ಪೊಲಿಸ್ ಸುಪರ್ಡೆಂಟ್ ಎಮ್.ವಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 

ರಾಜು, ಡಿಪ್ಪಿ ಪೊಲಿಸ್ ಸುಪರ್ಡೆಂಟ್ ಎಚ್.ಎಸ್. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ, ಸಹಾಯಕ್ ಪೊಲಿಸ್ 

ಕಮಿಶನರ್ ವಿಟ್ಟಲ್ ನಾಯ್ಕ್, ಪೊಲಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಆನಿ ಜಯ್ಲ್ 

ಸುಪರ್ಡೆಂಟ್ ಚಬ್ದಾನಿ. ಕಠಿಣ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಶ್ಲಾ ಆಯೋಗಾನ್ ಹ್ಕಾ ಪಾಂಚ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಚಿ೦ 

ಕಾಳಿಂ ಕರ್ತುಬಾಂ ಆನಿ ತಿಂ ಲಿಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಖೆಳ್ಲ್ಲಿ ಫಿತೂರಿ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. 

ಆಯೋಗಾನ್ ಮ್ಹಳಾಂ, ಚಾರ್ಯೀ ಪೂಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಲೋರೆನ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಕಾ 

ಕಾನೂನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಬಂದೆಕ್ ಆನಿ ದಗ್ದೊಣೆಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಆನಿ ತಾಂತುಂಯೀ 
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ಮುಳಾವಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ರಾಜುಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಚಬ್ಲಾನಿನ್ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ 

ನೀಬ್ ರಚುನ್ ಲೋರೆನ್ಸಾಚಿ ಜಯ್ಲಾಂತ್ಲಿ ಬಂದಡ್ ವ್ಹಾಡಯ್ಲಿ ಆನಿ ಅಶೆಂ ತಾಚ್ಕಾ 
ಆಂಗಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾರಾಂಚೆ ಗುರ್ತ್ ನಪ್ಕೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಬಿಗ್ಡಾಲ್ಲಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ 

ಸುಧ್ರೊಂಕ್ ವೆಳ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಉದ್ದೇಶ್ಪೂರ್ವಕ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲಾಂ. ಲೋರೆನ್ಸಾಚೆರ್ 

ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಅಕ್ರಮ್ ನಾಗರಿಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ 

ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಪೊಲಿಸಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕೆಲ್ಲಿಗುಟ್ಮೊಳ್ಯೀ ಕಾಂಯ್ ಉಣ್ಕಾ 

ಮಹತ್ವಾಚಿ ನ್ಹಂಯ್. ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಧರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ . 

ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಇತ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಅತಿರೇಕ್ಬಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರುಂಕ್ 

ಸಾಧ್ಕ್ನಾ. ಉಂಚ್ಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆನಿ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಂಚ್ಕಾ ಸೇವಾ ಖಾತ್ಯಾಚೆ 
ಮಾರ್ಗ್ದರ್ಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಏಕ್ ಮೇಲ್ಫಾಂಕ್ತ್ 

ಜಾಯ್ದಾಯ್. ತೆಚ್ ಜರ್ತರ್ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರೆನ್ ವರ್ತನ್ ಕರ್ತಿತ್ ತರ್ ತಾಂಚೆ ಸಕಯ್ಲೆಯೀ 

ತೆಂಚ್ ಅನುಕರಣ್ ಕರ್ತೆಲೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸೆವೆಚೆರ್ ಪಡ್ಲ್ಲೊ ಹೊ ಕಾಳೊ ತಿಬೊ ರುರೊನ್ 

ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಲೋರೆನ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಘಾಯ್ ಗೂಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ 

ವೇಳ್ ಲಾಗ್ನಲೊ. ಅಶೆಂ ಶ್ಹಾ ಆಯೋಗಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಿಮಾಣೆ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲೆಂ. 

ತನ್ಬೆವೆಳಾರ್ ಲೋರೆನ್ಸಾಚ್ಕಾ ಕೊಂತಾ ವಿಷಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ವಾದ್ ವಿವಾದ್ ಜಾಲೊ. 

1976 ಮೇ.25 ತಾರಿಕೆಚ್ಕಾ' ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' ದಿಸಾಳ್ಕಾಂತ್ (ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆವೃತ್ತಿ) 

ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾರ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಅಕ್ಷರಾಂಚ್ಯಾ ಮಾತಾಳ್ಕಾಖಾಲ್ ಹಿ ಖಬಾರ್ ಛಾಪೊನ್ 

ಆಯ್ತಿ. ತೆಂ ಕೋಂತ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ಸ್ಯಾಚ್ಛ್ಮಾ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ 

ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರಿ ತಾಣಿ ತೆಂ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಪೂಲಿಸಾಂಚ್ಕಾ 

ಸಾಂಗ್ಲೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ಲೋರೆನ್ಸಾಕ್ ಧರ್ಲ್ಲೊ ಮಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ನಾಚ್ಕಾ 10 ತಾರಿಕೆರ್ 

ದಾವಣಗೆರೆಂತ್. ತ್ಕಾ ದೀಸ್ ತಾಚ್ಕಾ ಆ೦ಗಾರ್ ಕೋಂತ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಪೂಲಿಸಾಂಚ್ಕಾ 

ದಸ್ತಾವೆಜಾಂನಿ ತೆಂ ದಾಕಂವ್ಕ್ನಾ. ಪೊಲಿಸ್ ಅಶೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಚೂಕ್ ದಾಂಬುನ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ 

ಘಟಿಂಚ್ಕಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆ. ಲೋರೆನ್ಸಾಕ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ 

ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆ ವಿಟ್ಟಲ್ ನಾಯ್ಕಾಲಾಗಿಂ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೂನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ 

ತಾಕಾ ತೆಂ ಕೋಂತ್ ಪಾಟಂ ದಿಲೆಂ ಖಂಯ್. ಪಯ್ಣ್ಯಾ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಫಾಂತ್ಕಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ 

ಯಶ್ವಂತ್ಪುರ್ ರೇಲ್ವೆ ಠಾಣ್ಮಾಲಾಗಿಂ ಪಾಟ್ಕಾ ರ್ Fa ne ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿ 

ಆಸ್ತಾಂ ಕೊಂತಾವರ್ನಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಉರ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಣಾ ತೊ. 

ಲೋರೆನ್ಸಾಚಿ ಆವಯ್ ಆಲಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚಾ, 'ಲೊರೆನ್ಸಾಕ್ ನಾನ್ 

1 ತಾರಿಕೆರ್ ಧರ್ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮೆಯಾಚ್ಛಾ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಧರ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ 

ಮಾರ್ಕೊ ತಾಣಿಂ. ತ್ಕಾ ರಾತಿಂ ತೆ ಘರಾ ಆಯ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಕಾ ಕಾಣ್ಫೆವ್ನ್ ಚಲ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾ pF 

ತುಜಾ 20 ತಾರಿಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಖಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ 
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ನೆಣಾಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.' ಮುಖಾರ್ಸುನ್ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ, 'ಮೆಯಾಚ್ಕಾ 5, 12 ಆನಿ 25 ತಾರಿಕೆರ್ 

ಹಾಂವೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಾಂ ಧಾಡ್ಲಿಂ, ತೊ ಖಂಯ್ 

ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಜಾಂವ್ಕ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಜಾಪ್ ಆಯ್ದಿ ನಾ. ಫಕತ್ 

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಚ್ಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಯ್ಲೆಂ ಕಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕರ್ನಾಟಕಾ 
.. ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಧಾಡ್ದಾಂ ಮ್ಹಣ್. ಮೆಯಾಚ್ಮಾ 20 ತಾರಿಕೆರ್ 171 ತಾಕಾ ಜಯ್ಲಾಕ್ 

ಹಾಡ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ದಿ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್ತಾನಾ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ನೆಗಾರ್ ಕೆಲೆಂ. 

 ತಾಕಾ21 ತಾರಿಕೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ತೊ ಮೊರೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದೊಗಾಂ 

ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಹಾತಾಕ್ ಧರ್ನ್ ತಾಕಾ ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್ 

 ಜಾಯ್ದಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ದೋನೀ ಹಾತ್ ಸುಜ್ಲ್ಲೆ.' 
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'ತುಟಯಾ ತಾಚ್ಕೊ ಸಾಂಕ್ಳಿ!' 

ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಶಾ ತೀಸ್ ಹಜಾರಿ ಕೊಡ್ತಿ ಭಿತರ್ ಆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಜ್ ವಿಶೇಸ್ ಗಡ್ಡಿ. 
ಕೊಡ್ತಿಚ್ಕಾ ಗೆಟಿಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಡ್ತಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ 180 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಬ್ 
ವಾಟ್ ಚಲೊಂಕ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಅರ್ಧೆಂ ವೊರ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಕೊಡ್ತಿಚ್ಮಾ - 

ದಾರಾಭಾಯ್ರ್ ತಾಣೆ ವಕಿಲಾಂಕಡೆ ಉಲವ್ಪ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪಾಸ್ ಧರ್ನ್ ನಿತ್ರಾಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 
ತಾಕಾ ವಕಿಲಾಂನಿ ಆನಿ ಮಿತ್ರಾಂನಿ ಹಾತಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಿ ಭಿತರ್ ವ್ಹೆಲೊ. 

ಡೈನಾಮೈೆಟ್ ಕೆಜಿಂತ್ ಕೈದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರಾಂಕೀ ಫುಲಾಂ ರುಲೆ ಘಾಲ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. 
ಸಿ.ಜಿ.ಕೆ. ರೆಡ್ಡಿನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಠಾಯ್ ವಾಂಟ್ಲಿ. ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆಂ 

ಪಿಂತುರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ ಕೆಲೆಂಡರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಭರಾನ್ ವಿಕ್ಲಾಲಿಂ. ತಾಂತುಂ ಜೊರ್ಜಾಕ್ 

'ದೇಶ್ ಕಿ ಜವಾನಿಕಾ ಪ್ರತೀಕ್' (ದೇಶಾಚ್ಮಾ ಯುವಜಣಾಂಚೆಂ ಪ್ರತಿರೂಪ್) ಮ್ಹಣ್ 
ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ. 

ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, 

'ಹಾಂವೆಂ ಧರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪಾಸಾ ವರ್ವಿಂ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ನಿತ್ರಾಣ್ ಜಾಲಾಂ 

ಪುಣ್ ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಚಡ್ ಜೀವಂತ್ ಆಸಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಿತ್ರಾಣ್ಪಣಾವರ್ವಿಂ 

ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಚಡ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ದೆಂನಾ. ಮ್ಹಜೆರ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಮಾ 

ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂಚೆರ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಲೊ ಕಿ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಉಸ್ಫಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ 

ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 22 ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂನಿ ಗುಟ್ಕೊಳ್ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ಆಜ್ 

ಲೊಕಾನ್೦ಚ್ ತೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಉಸ್ಸಾಯ್ದಾ. ಆನಿ ಹ್ಮಾ ಕೆಜಿಂತ್ ಕಿತೆಂ ಉರ್ದಾಂ?' 

ತಾಕಾ ಸಮರ್ಥನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಲೊಕಾಚ್ಕೊ ಪ್ರಚಂಡ್ ತಾಳಿಯೊ! ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಂಧಿನ್ 

ಆತಾಂ ಕಾ೦ಯ್ಡ್ ವೆಳ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀಜಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತಿ ಆನಿ 

ತಿಚಿ ಪಾಡ್ ಚುನಾವಣೆಂತ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಕ್ಮಾಂತ್. ತಿ ಆಯ್ಕಾನಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಹಾಂವ್ 

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಕ್ ಮನವಿ ಧಾಡ್ಬಲೊಂ ತಿಣೆ ಪದ್ವಿ ಸೊಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್. ಲೊಕಾನ್ ಜನತಾ 

ಪಾಡ್ತಿಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್ಲಾ. ತೊ ಆಮಿ ವೃರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಡೆನಾಂವ್. ಲೊಕಾಚ್ಕಾ 

ಹಾತಾಂತ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಯ್ಲಾ. ತೊ ನಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಜೊ. ಜನತಾ 

ಪಾಡ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರ್ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ಲೊಕಾನ್ ಜಾಗ್ರುತ್ 

ಆಸಾಜಾಯ್. 1975 ಜೂನ್ 26 ತಾರಿಕೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ಸೊಪುತ್ ಫೆತ್ತೊ ಕಿ ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ 

ಮೊಲ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಹ್ಯಾರೀ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಿರೋಧ್ ರುಜ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್. 

ಹರ್ಶೆ೦ಚ್ಕಾ ಬರಿ ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಹ್ಮಾ ಚಳ್ಳಳೆಕ್ ಫುಡಾರ್ಬಣ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ತಶೆಂಚ್ 
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ಪಶ್ಚಿಮಾಂತ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆನಿ ಗುಜರಾತಾಂತ್ ಆನಿ ಪೂರ್ವಾಂತ್ ತ್ರಿಪುರಾ ಆನಿ 
ಮಣಿಪುರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್ಳೊ. ಪುಣ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ 
ಸಹಕಾರ್ ನಿರಾಶ್ದಾಯಕ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಫಾವೊತೆಂ ಫುಡಾರ್ಬಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಹೆಂ ಜಾಲೆಂ 
ಜಾವೈತ್. ಮುರಾಫರ್ಪುರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಿ ಮ್ಹಜಿ ಜೀಕ್ ನ್ಹಂಯ್, ಬಗಾರ್ 

ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ. ಮ್ಹಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ತೆ ರುಜ್ಜೆ. ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಸಂಕೇತ್. 

ದಾಕ್ಲೊ ರಚ್ಚ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಬಹುಮತಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಕಯ್ದಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಪಿನ್ 

( ಜಯ್ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣಾನ್) ಉಲೊ ದಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ಲೊಕಾನ್ ಪಾಳ್ಳಾ.' 

ವರ್ಸ್ಭರ್ ಭೂಗತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೆಶಾಚೆ ಕೊನ್ಶಾನ್ ಕೊನ ಭಂವೊನ್ ಅಸಲ್ಮಾ 

ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚ್ಕಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ 

' ಉತ್ಸಾಹಾಚಿಂ ಕಿಟಾಳ್ ಪೆಟವ್ನ್ ತೆಂ ಜಳೊಂಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಕೀರ್ತ್ ಜೋರ್ಜ್ 

ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಆನಿ ಅನೀತಿ ವಿರೋಧ್ ರುಬಜ್ಜೆಂ ತಾಚೆಂ 

ಸೈಂಬ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದಿಗ್ಗ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ವೊಗೆ ಬಸ್ಲೆಂನಾ. ವೇಸ್ ಬದ್ಲುನ್, ಲಿಪೊನ್ ರಾವೊನ್, 

ಖಾಣ್ ಜೆವಾಣ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾಸ್ತಾಂ, ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ಉರ್ಬಾ ಭರುಂಕ್ ತೊ ವದ್ದಾಡ್ದ್ಲೊ. 

ತಾಚೆ ಬರಿ ಚಿಂತ್ಚಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ೦ಚೊ ತಾಕಾ ಸಹಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳೊ ತರಿ ಅಧಿಕಾಂಶ್ ಲೊಕಾನ್ 

ತಾಕಾ ಗಣ್ಣ ಕೆಲೆಂನಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ಸರ್ಕಾರಾ ವಿರೋಧ್ ಉಲಯ್ರೆಲೆ ಪುಡಾರಿ ಸೈತ್ ' ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ' 

ಘೋಶಿತ್ ಕರ್ಮಚ್ ತಾಕಾ ಲೋವ್ ಲೋವ್ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ನೀಬ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಪಯ್ಸ್ 

ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಹೆಂ ತಾಕಾ ಭೋವ್ ಚಡ್ ದುಕ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ತೊ ಭೂಗತ್ ಜಾವ್ನ್ 

ಕಷ್ಟಾಲೊ ತರ್ ಕೈದ್ ಜಾತಚ್ ಲಗ್ಬಗ್ ಧಾ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಜೈಲಾಂತ್ ಚಾಲ್ತ್ವಾ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಂ 

ಬರಿ ತಾಕಾ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಕಾ ಹಾತಾಂ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಸಾಂಕ್ಳಿಂನಿ 

ಬಾಂಧುನ್ ಹಾತಾಂಕ್ ಖೊಡೆ ಘಾಲೆ ತೆಂಯೀ ಕಾಯ್ದ್ವಾ ವಿರೋಧ್. ತರಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ 

ಅಪೇಕ್ಸಿಲ್ಹ್ಯಾಬರಿ ತಾಚೊ ಧೃಡ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಮೊಡುಂಕ್ ತಾಂಚ್ಕಾನ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಲೊಕಾಚ್ಕಾ 

ನದ್ರೆ ಮುಖಾರ್ ತೊ ಏಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ವೀರ್ ಜಾಲೊ. ತಾಂಚ್ಕಾ ದೊಳ್ಕಾಂ ಮುಖಾರ್ 

ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್, ಮಹಾರಾಜ್ ಶಿವಾಜಿ, ಅಸಲ್ಮಾ ಸಾಹಸಿ ವೀರಾಂಚಿ ಜೀಣ್ 

ಆಯ್ಲಿ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿನ್ ತಾಕಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ನ್ಯಾಯಾಚೊ ಪ್ರತೀಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣಿ 

ಪ್ರಚಂಡ್ ಬಹುಮತಾನ್ ತಾಕಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆ 

ಪ್ರಮಾಣೆ, ತಾಚ್ಮಾ ಜಿಣ್ಮೆಚೆಂ ಹೆಂ ಹಂತ್ ಭೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಂಯ್ 

ತಾಚ್ಕಾ ಜಿಣ್ಮೆಚೊ ಶೆವಟ್ ಸೈತ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಾಕಯ್ತಾ. 

ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಚುನಾವಣ್ ಪ್ರಚಾರಾಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದೋನ್ ಹಫ್ತ್ವ್ಯಾ೦ಕ್ 

ಸುಟ್ಕಾ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೋರ್ಜಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 

ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆ ಉಪಾಸ್ ಧರ್ದೊ. ದಿಸಾನ್ಹೀಸ್ ತೊ ನಿತ್ರಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಖಬಾರ್ 

ಆಯ್ಕೊನ್ ಕಳ್ಪಳ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣಾನ್ ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಉಪಾಸ್ಮೊಡುಂಕ್ 
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ಎನಂತಿ ಕರ್ನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್ ಅಶೆಂ ಆಸಾ: 

ಮೊಗಾಚ್ಕಾ ಜೋರ್ಜ್, ತುಂವೆಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಖಾತಿರ್ ಜೀವ್ ದೀಂವ್ಕ್ 
ತುಜೊ ಜೀವ್ ಅತಿ ಆಮೊಲಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಖತ್ಪತಿ ವಿನಂತಿ 
ಕರ್ತಾಂ ತುಜೊ ಉಪಾಸ್ ಮೊಡುಂಕ್. 

ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಉಪಾಸ್ ಧರ್ಲ್ಲೊ ತುಜೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆತಾಂ ವೆಳಾಯೋಗ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ 
ಉರೊಂಕ್ನಾ ಕಿತ್ಕಾಕ್, ತುಜ್ಕಾ ಮತದಾರ್ ಶೆತಾಂತ್ ಫಾಲ್ಕಾ೦ ಚುನಾವಣ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ 

ತುಕಾ ಆತಾಂ ಚುನಾವಣ್ ಪ್ರಚಾರಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಕ್ನಾ. 

ತುಕಾ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್, | 

ತುಜ್ಕಾ ಮೊಗಾಚೊ 

ಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್ 

ಬಡೋದಾ ಡೈನಾಮೈಟ್ ಕೆಜಿಂತ್ 

ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ 

1911 ಫೆಬ್ರೆರ್ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಕಾ ಚೀಫ್ 

ಮೆಟ್ರೊಪೂಲಿಟನ್ ಮೆಜಿಸ್ಟೆಟಾ ಹುಜ್ರಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಮಹತ್ವಾಚೆ ಅಂಶ್: 
'ಸಾಯ್ಚಾ, 

ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂಕ್ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ತುಜ್ಕಾ ಮುಖಾರ್ ಹಾಡ್ಜಾತ್. 

ಸ್ಫೋಟನಾ ಸಂಬಂಧಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಿವಿಧ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಆರೋಪ್ 

ಪಟ್ಟೆಂತ್ 13 ವ್ಕಾ ಪರಿಚ್ಛೇದಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಕಿ ಆಮಿ 2೨ ಜಣ್ ಆರೋಪಿ ಹರ್ 

ಅನಾಮಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಥರ್ಥರಾಂವ್ಚ್ಯಾ 

ಇರಾದ್ಕಾನ್ ಶಿಂತ್ರ್ಯೊ ಕೆಲ್ಕೊ ಆನಿ ಅಪ್ರಾಧಿ ಬಳ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹರ್ ಜಾಯ್ತೆ 

ಅಪ್ರಾಧ್ ಆಧಾರ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್. ಆಮ್ಚೆ ವಿರೋಧ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಲಿ ಕೇಜ್ ಸಿದ್ದ್ ಕರುಂಕ್ 

ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಲಗ್ಬಗ್ 600 ಜಣಾಂ ಸಾಕ್ಸಿದಾರಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತಾಣಿಂ 

ಸಾಂಗ್ಲೆ ಪ್ರಮಾಣೆ, ಆಮಿ ಭಾರಿ ಕುಶಲತೆನ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಕರ್ನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ 

ಭೆಷ್ಟಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಮೊಳ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ 600 ವಯ್ರ್ 

ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ತಾಣಿ ಒಟ್ಟು ಕೆಲ್ಕಾಂತ್. 

ಆಮ್ಚೆ ವಿರೋಧ್ ಆರೋಪ್ ಪಟ್ಟಿ 1976 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ತುಜೆ 

ಮುಖಾರ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ತಾಚ್ಮೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಆನಿ 

ಮಾಫಿಚೊ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ್ ಶ್ರೀ ಭರತ್ ಸಿ. ಪಟೆಲಾಚೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಮುದ್ರಿತ್ ಕರುಂಕ್ 
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ಭರ್ತಿ ಸಾಡೆ ಚಾರ್ ಮ್ಹಯ್ದೆ ಘೆತ್ಹ್ಯಾತ್. ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ ಪ್ರಮಾಣೆ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ 
ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂ ವಿರೋಧ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಲಿ ಸಗ್ಳಿ ಕೇಜ್ ಫಕತ್ ಹ್ಮಾ ಮಾಫಿ 

ಸಾಕ್ಸಿದಾರಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಕ್ಮೂಲಾಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಕಾ ವಿಶಿಂ ಸರ್ಕಾರಿ 
ವಕಿಲಾನ್ ದಾಂಬುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, ಹಿ ಗುಟ್ಮೊಳ್ ಸಿದ್ದ್ ಕರುಂಕ್ 

ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಸಿದಾರಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಕ್ಮೂಲೆ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕಸಲೋಯ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ 

ಪುರಾವೊ ನಾ ಮ್ಹಳಾಂ. ದೆಕುನ್ ಫಿರ್ಯಾದೆಗಾರಾಚ್ಕಾ ಉತ್ರಾನಿಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತರ್, 

ಹೂ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಸಿದಾರ್ ಜೊ ಆತಾಂ ತುಜೆ ಮುಖಾರ್ ಉಬೊ ಆಸಾ, ತೊ ಎಕ್ಲೊ 

ಆನಿ ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಫಿರ್ಯಾದೆಗಾರಾಚಿ ಕೇಜ್ ಉಗ್ದಾಪಿ ಕರ್ದೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ 

ಜಾಲೆಂ. 

...ಖರೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ಹ್ಯಾ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿದಾರಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ 

ವಾಕ್ಕೂಲ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾಟಿ ಪುಡೆಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ತುಂವೆಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಾಂಯ್ ಆನಿ 

ಆತಾಂ ತುಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್ ಕಿ ಆಮಿ ತಾಕಾ ಆಡ್ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲ್ಕೆತ್ 

ಮ್ಹಣ್. ಹಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್ ಅರ್ಥ್ ನಾ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಹಾಸ್ಕಾಸ್ಪದ್ ದಿಸ್ತಾ. ನೀಜ್ 

ಜಾವ್ನ್ ಹಿ ಕೇಜ್ಚ್ ಹಾಸ್ಕಾಸ್ಪದ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 

ನ್ಹಂಯ್ ತರ್, 19117 ಜಾನೆರ್ 28 ಪರ್ಯಾಂತ್, ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಾಕಾ 

ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಡೆ ಸಾತ್ ಮ್ಹಯ್ನಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನಿ ಆರೋಪ್ ಪಟ್ಟಿ ದಾಖಲ್ 

ಕರ್ನ್ ಚಾರ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಕಿಲಾಂಕಡೆ ಮೆಳೊಂಕ್ 

ಸೊಡುಂಕ್ನಾ ಆಸ್ತಾಂ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಂಧಿ ಧರ್ಲೆಲೆಂ, ತಿಚೆ ಮಂತ್ರಿ, ರಾಜ್ದೂತ್, ಅಧಿಕಾರಿ 

ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ತಿಚೆ ವಕ್ತಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಗಾಜಯ್ತಾತ್ ಕಿ ಮ್ಹಜೆವಯ್ರ್ ಆನಿ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ನಿತಿಚೊ ದಾವೊ ಚಲಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್. ಹ್ಮಾ 
ಪ್ರಚಾರಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಿತೆಂ? 1977 ಜಾನೆರ್ 29 ತಾರಿಕೆರ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ 

ಕೊರ್ಟಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಅರ್ಜಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ವಕಿಲಾಂಕ್ 

ಮೆಳೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. 

ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂ ವಿರೋಧ್ ಪುರಾವೆ ಜಮಂವ್ಕ್ 
ಕಿತೆಂ ಸಗ್ಗೆಂ ವತ್ತಡಾಚೆಂ ಬಳ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ 1910 ಡಿಸಂಬರ್ 23 

ತಾರಿಕೆರ್ ಡೊ| ಕು. ಗಿರಿಜಾ ಹುಯಿಲ್ಗೊಳ್ ಹಿಣೆ ತುಜೆ ಮುಖಾರ್ ದಾಖಲ್ 
ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶಪಥ್ಪ್ರಮಾಣಾ ವರ್ವಿಂ ರುಜು ಜಾತಾ. ಸೊಪುತಾಖಾಲ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ 

ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಕಾ ಪ್ರಮಾಣಾಂತ್, ಫಿರ್ಯಾದೆಕಾರಾಚಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊ. 

ಹುಯಿಲ್ಗೊಳಾನ್ ಮ್ಹಳಾಂ: 

'1976 ಮಾರ್ಚ್ 30 ತಾರಿಕೆರ್ ಧುಲಿಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದರ್ಲೆಂ. ತ್ಕಾ 

ಘಡಿಯೆಥಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಭೆಟ್ಟಳ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಜಿ ತನ್ಪಿ 
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ಚಲ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಅಂತ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ ತನ್ಪಿ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ 'ಮೀಸಾ' 
(1/15) ಕಾಯ್ದಾ ಖಾಲ್ ಬಂದೆಂತ್ ಘಾಲ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ಲೆಂ. 

ಮ್ಹಜ್ಮಾಆವಯ್ಕ್ ಆನಿ ಭಾವಾಕ್ಯೀ ಧರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ 

ಸತ್ತ್ಯನಾಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಮಾ ಗುಟ್ಮೊಳ್ಳಾ ಕೆಜಿಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ 

ಮೆಳೊವ್ನ್ ಮೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಘಾಲ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ಲೆಂ. ಬದ್ದಾಕ್, 

ಜರ್ತರ್ ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ತಾಚ್ಕಾ ಇಷ್ಟಾಂ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂ ವಿರೋಧ್ 

ಹಾಂವೆಂ ವಾಕ್ಕೂಲ್ ದಿಲೆಂ ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಜಯ್ದಾಂತ್ಲೆಂ ಸೊಡ್ಬಾಂ 

ಆನಿ ತಾಚೆ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಕೆಜ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಬಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ 

ವಿಶೇಸ್ ಥರಾನ್ ಮಜತ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ. | 

'ಹ್ಕಾ ವೆಳಾರ್ ಸೈತ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಧಮ್ಕಿ ಆನಿ ಭೆಷ್ಟಾವ್ಲಿ ಚಲೊನ್ 

ಆಸಾ. ಆತಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸಾತ್ ಕಿ ಜೊರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, ತಾಚೆ 

ಈಷ್ಟ್ ಆನಿ ಸಾ೦ಗಾತ್ಕಾ೦ ವಿರೋಧ್ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದೀವ್ನ್ ಸಿಬಿಆಯ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಬರಿ 

ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ, ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಆವಯ್ದೆಂ ಆನಿ ಭಾವಾಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್ 

ಆಸಾ.' 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಲೋರೆನ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ 1976 ಮೇ 1 

ತಾರಿಕೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೈದ್ ಕೆಲೊ. 15 ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭೋವ್ ಕ್ರೂರ್ 

ಥರಾನ್ ತಾಕಾ ದಗ್ಲಿಲೊ; ತಾಚಿಂ ಹಾಡಾಂ ಮೊಡ್ಲಿಂ ಆನಿ ದಾಂತ್ ತುಟಯ್ಲೆ; ತಾಕಾ 

ಉಪಾಶೆಂ ಘಾಲೆಂ; ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ಸೈತ್ ದಿಲೆಂ ನಾ. ತೊ ಪಿಸೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ 

ಅವಸ್ದೆಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತೊ ಆನಿಕೀ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸಾ. ತಾಚೊ ಎಕ್ಚ್ ಗುನ್ಮಾಂವ್ 

ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ತಾಣೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಚ್ಕಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಪತ್ತೊ ದೀನಾತ್ಲ್ಲೊ. 

ಆನೈಕ್ಲೊ ಧಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್ ಮೈಕಲ್ ಆತಾಂ 13 ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ 'ಮೀಸಾ' 

ಕಾಯ್ದ್ಯಾಖಾಲ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಕಾ ಚೆರ್ಕ್ಕಾ : 

ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಧಾ೦ವ್ಣ್ಯಾ. ಪುಣ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ಯೀ ತಿ 

ರುಜೊನ್ ಆಸಾ. 

ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ನೇಹಲತಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಸಮಾಜ್ವಾದಿ, ಕಲಾಕಾರ್ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ದೆಣಿಂ 

ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಮಹಿಳಾ. ಹಿಕಾ 1976 ಮೇ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಮದ್ರಾಸಾಂತ್ ಕೈದ್ ಕೆಲೆಂ. 

ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಂಧಿಚ್ಕಾ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಾ ವಿರೋಧ್ ಭೂಗತ್ ಚಳ್ಳ್ವಳೆ ವಿಶಿಂ ತಿಚಿ 

ಖಳ್ಳಿತ್ನಾಸ್ತಾಂ ತನ್ನಿ ಕೆಲಿ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಜಯ್ದಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾಳೊಕಿ ಎಕ್ಸುರ್ ಕುಡಾಂತ್ 

ತಿಕಾ ಘಾಲೆಂ. ಹ್ಕಾ ವರ್ವಿಂ ತಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಾಸ್ ಜಾಲಿ. ತಿಚಿ ಮರ್ಣಾಘಡಿ 

ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಜೈಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಸುಸ್ತಾತಚ್ ತಿಕಾ 1977 ಜಾನೆರಾಂತ್ 

ಜಾಮಿನೆರ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಥೊಡ್ಕಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಠಿ ಅಂತಡ್ಲಿ. ಶ್ರೀಮತಿ 



ಏಕ್ ಸಾಹಸಿ ಜೀಣ್ 

ಗಾಂಧಿಚ್ಕಾ ನಿಷ್ಟುರ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಾನ್ ತಿಕಾ ಬಲಿ ಫೆತ್ಹಿ. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂ ವಿರೋಧ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ 

ದಯೆವಿಣೆ ರುಜ್ಞಾ? ಹೆಂ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಂಧಿಚ್ಛಾ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಾ 

ವಿರೋಧ್ ಆಮಿ ಸೊಡ್ದೊಡ್ ನಾಸ್ತಾಂ ರುುಜ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್. ಸರ್ಕಾರಿ 

'ನಿಯಂತ್ರಣಾಖಾಲ್ ಆಸ್ಚೊ ರೇಡಿಯೊ ಆನಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಾಂ ಶ್ರೀಮತಿ 

ಗಾಂಧಿಚೊ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ್ ಆನಿ ತಿಚಿ ನೆಹ್ರು ವಂಶಾವಳಿಚಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಭಾರತಾಚ್ಕಾ 

ಲೊಕಾನ್ ಸ್ಟೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಮಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಗಾಜಯ್ತಾನಾ ತಿಚ್ಕಾ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ರಾಜ್ವಟಾ 

ವಿರೋಧ್ ಹಾಂವ್ ಭೂಗತ್ ಚಳ್ವಳ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ. ಹ್ಕಾ ಚಳ್ಳಳಂತ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲೆ ಪುರುಶ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಸ್ವಾತಂತ್ರಾ ಚ್ಮಾ ಆದರ್ಶಾಂತ್ 

ಜಳ್ಲ್ಲಿಂ - ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಾಕಡೆ ಕಸಲೀಯ್ ಸೊಡ್ದೊಡ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿಂ. 

ಮಾನವ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ತೆ ಕಿತೆಂಯ್ ರಿಸ್ಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚೊ 
ವಿಶ್ವಾಸ್ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರೊಂ೦ಕ್ ತೆ ಕಿತಂಯ್ ಮೊಲ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೆ. | 

ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಂಧಿ ಆನಿ ತಿಚ್ಕಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಅಸಲೊ ಸೊಡ್ದೊಡ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ 

ವಿರೋಧ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಅಸಲೊ ವಿರೋಧ್ ತಿ ಮುಳಾರ್ಚ್ ಕಿಮ್ಚುನ್ 

ಕಾಡುಂಕ್ ಸೊಧ್ವಾ. ಅಸಲೊ ಕೊಡ್ತಿಚೊ ನಾಟಕ್ ಉಬೊ ಕರ್ನ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೆ ಕೊಣೀ 

ತಿಚೆ ವಿರೋಧ್ ರಾವೊಂಕ್ ಧೈರ್ ಫೆತಾತ್ ಜಾಲ್ಮಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ಲಿಸಾಂವ್ 

ಜಾವ್ನ್. 

ತುಂವೆಂ ಪಳೆಲಾಂಯ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿದಾರಾನ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲಲೆಂ 

ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣಾಖಾಲ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ' ಸಮಾಚಾರ್ ' ಖಬ್ರಾಂ ಏಜನ್ಸಿನ್ ಕಶೆಂ 

ಖದ್ವಳಾವ್ನ್ ಬರಯ್ದಾಂ ತೆಂ. ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಮಾ ಮುಟಿಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರೇಡಿಯೋನ್ಯೀ 

ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಣೆಚೊ ಅಪಾರ್ಥ್ ಕರ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವಾಪರ್ನಾ. 

ಆಮಿ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತರಿ, ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂಕ್ 

ಎದೊಳ್ಚ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಠರಾಯ್ದಾಂಯ್. 1976 ಜೂನ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್ 

ಭರತ್ ಪಟೇಲಾಕ್ ತುಂವೆಂ ಶರ್ಥಾಂಖಾಲ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭೊಗ್ಗಾಣ್ಕಾಂತ್ ಹಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ 

ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಅಸಲ್ಕಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಸಿದಾರಾಕ್ ಆಡ್ ಸವಾಲಾಂ 

ಘಾಲ್ನ್ ಹ್ಕಾ ವ್ಯಾಜಾಚೆಂ ಹಾಸ್ಕಾಸ್ಪದ್ಪಣ್ ವ್ಹಾಡಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿನಾ. 

1975 ಜೂನ್ 26 ತಾರಿಕೆರ್ ಒರಿಸ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗೋಪಾಲ್ಪುರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ 

ಎಕಾ ಮಾಸಿ ಪಾಗ್ಬ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬಾರ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಂಧಿನ್ 

ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್. ತೆದಾಳಾ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಕಿ ತಿಣೆ ಹಿಟ್ಲರಾಚ್ಕಾ 

ಮೆಟಾಂನಿ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ. ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಥಂಯ್, ತ್ಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್, ಹಾಂವೆಂ ನಿಚೆವ್ 
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ಕೆಲೊ ಕಿ ಹೆಂ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ್ಬಣ್ ರುುಜೊನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ 
ಕಿತ್ಕಾಯ್ಕಿ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಹೊಂನಾ. ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಸೈತ್ ಗೆಲ್ಮಾರೀ ಹಾಂವ್ ಪರ್ವಾ 
ಕರ್ಹೊಂನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಇಷ್ಟಾಂನಿ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂನಿ ಹ್ಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 
ನಿರ್ಧಾರಾಚೆರ್ ಆಕ್ಷೇಪ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಂಧಿಚೊ ಹಾಂವೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್ 

ಬಾವ್ಡಿಜಾಯ್ ಕಿತ್ಕಾಕ್, ತಿಚ್ಯಾ ವಿಷಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಬರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ 
ತಿಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ವಾಕ್ಕಾನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ದ್ಲಿ. ಲೋಕ್ಸಭೆಂತ್ 1975 

ಜುಲಾಯ್ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ, ' ಹಾಂವ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ 

ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತಶೆಂ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ, ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ.' ಸೆನ್ಸರಾಂನಿ 

ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲಿಂನಾಂತ್. : | 

ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಂಧಿಚ್ಕಾ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ್ಬಣಾನ್ ದೇಶಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ತೆಂ ಆತಾಂ 

ಹಾಂವ್ ಸಾ೦ಗೊಂಕ್ ವ್ಹಚಾನಾ. ಕಡ್ಟಾಣ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಕಾನೂನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ, ದಾಂಬುನ್ 

ಧರ್ಲ್ಲೊ ಛಾಪೊ, ಪುರುಷತ್ವ್ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾ, ಶೆಂಬೊರಾಂನಿ, ಹಜಾರಾಂನಿ 

ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಫಘಾಲ್ಲೆ ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಮನಿಸ್, ಕ್ರೂರ್ ದಗ್ದೊಣಿ, ಖುನಿಯೊ, ಜಯ್ದಾ 

ಭಿತರ್ ಆನಿ ಭಾಯ್ ಗೋಳಿಬಾರ್, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಆನಿ ಹರಾಂ 

ವಿರೋಧ್ ಫಟಿ ಆನಿ ನಿಂದೆಚೊ ಅಪಪ್ರಚಾರ್, ಪಂದ್ಕಾಟ್ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಿಂಕ್ 

ರಿಯಾಯ್ತಿ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ದಿಂ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಬರೆಪಣ್ 

ಲಾಭ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಫಟ್ಕಿರೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಹ್ಕಾ 19 ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಆಮಿ ಪಳಲಾ೦. 

1975 ಜುಲಾಯ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಭೂಗತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ 

ಎಕಾ ಉಲ್ಕಾಕ್ ಹಿಂ ಸುದ್ವಿಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ದಿಲ್ಲಿಂ. "ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಏಕ್ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ 

ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ್ಬಣ್ ಥಾಪ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭೂಗತ್ ಚಳ್ವಳಿಚೊ 

ಉದ್ದೇಶ್ ಥೊಡ್ಕಾ ಶ್ಲೋಕಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಳಯ್ದೊ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ಆಮ್ಚೆಂ 

ರುಜ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, 1. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಖಾತಿರ್ 2. ಮುಳಾವ್ಕಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ 

3. ಕಾಯ್ದ್ಯಾಖಾಲ್ ರಾಜ್ವಟಾಖಾತಿರ್ 4. ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ್ರಣಾಕ್ ವಿರೋಧ್ 

ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ 5. ಭಾರತಾಚ್ಕಾ ಆಂತರಿಕ್ ಸಂಗ್ರಿಂನಿ ರಶ್ಶಿಯಾನ್ ಮೆತರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ 

ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಕಾನ್ 6. ಭೃಷ್ಟಾಚಾರಾ ವಿರೋಧ್ 1. ವ್ಹಾಡ್ಜ್ಯಾ ಮೊಲಾಂ 

ವಿರೋಧ್ ಆನಿ 8. ಬೇಕಾರ್ರಣಾ ವಿರೋಧ್. 

ಹ್ಯಾಚ್ ವಿಷಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಜೆರಾಲ್ ಚುನಾವಣ್ ಆಮಿ ರುುಜೆಲ್ಯಾಂವ್ 

ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಂ ಎದೊಳ್ಚ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ತಲೊಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ವಿಷಯಾಂಕ್ 

ಲಾಗೊನ್ ಜಗಜೀವನ್ರಾಮಾನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಂಧಿಚ್ಕಾ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಳಾಥಾವ್ನ್ 

ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲಾ. ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಂಧಿಚ್ಕಾ ಹಜಾರೊಂ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ 

ಘೆವ್ನ್. ತಾಣೆ ' ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಫೊರ್ ಡಿಮೊಕ್ರೆಸಿ' (CFD) ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ತ್ ರಚ್ಹ್ವಾ. 
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ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂಕ್ ಹಾತಾಂಕ್ ಖೊಡೆ ಘಾಲ್ಡ್, ಸಾಂಕ್ಸಿಂನಿ 
ಬಾಂಧುನ್, ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಫಘಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತುಜಮುಖಾರ್ ಉಬೆಂ 
ಕೆಲಾಂ. ಆಮಿ ಭೂಗತ್ ಜಾವ್ನ್ ರುುಜ್ಲ್ಲೆ ವಿಷಯ್ಚ್ ಹೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಆನಿ 
ಆಜ್ ಮಿಲಿಯಾಗಟ್ಲೆ ಮ್ಹಜೆ ದೇಶ್ವಾಸಿ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಉಪ್ರಾಟ್ಲಾತ್. 

1975 ಜುಲಾಯ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಭೂಗತ್ ದಸ್ತಾವೆಜ್ ಜೆಂ 

ಭಾರತಾಂತ್ ಅನಿ ಭಾರತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ - ತುಜ್ಮಾ ಫಾಯ್ದಾಂತ್ 

ಆಸಾ. ತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ನಿಮಾಣ್ಕೊ ವೊಳಿ ಅಶ್ಕೊ ಆಸಾತ್: | 

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಚಳ್ವಳಿಂತ್ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಚೆಂ ವಿಧಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ 

ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿತೆಲೆಂ. ಗುಲಾಂಪಣಾಥಾವ್ನ್ ಸುಟಂವ್ಚ್ವ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಸುರು 

ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಳ್ಳಳೆಚೊ ಫ್ರಡಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಕ್ತಲೊ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ. ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಕೆಲೆಂ 

ರುುಜ್, ಶ್ರೀಮತಿ ನೆಹ್ರು ಗಾಂಧಿ ವಿರೋಧ್ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ. 

ಹೆಂ ವಾಕ್ಕೂಲ್ ಆತಾಂಯ್ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಕಾ ಅಧಿಕಾರಾಖಾಲ್ ಆಪುಣ್ ರಾಜ್ 

ಚಲಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸತ್ ಲಿಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ವಿರೋಧ್ ಹಾಂವ್ ರುುಜ್ಞಾಂ. 

ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್, ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ತಾಂ ಕಿ ತಸಲಿ 

ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಟ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ ವ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ದ್ಯಾಯ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಾ ವಿರೋಧ್ 

ಹಾಂವ್ ರುುಜ್ಮಲೊಂ. 

ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಕಾ ಸರ್ವ್ ನಾಗರಿಕಾ೦ನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಕರ್ತವ್ಕ್ ತಶೆಂ ಪಾಳಿಜಾಯ್ 

ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಪಾತ್ಮೆಣಿ. ಆನಿ ತ್ಕಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ 

ಸಾ೦ಗಾತಿ ಲಗ್ಬಗ್ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಬಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿರಾಂತಿನ್ 

ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸಮ್ಹಾವ್ನ್, ಜಾಗವ್ನ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ವಿರೋಧ್ ಆನಿ 

ತಿಚೊ ವಾರೆಸ್ಟಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಬೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಚ್ಕಾ ಪುತಾ ವಿರೋಧ್ ಲೊಕಾಕ್ 

ಸಂಘಟಿತ್ ಕೆಲೆಂ. | 

ಹಾಂವ್ ಪಾತೈವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ಆತಾಂಯ್ ಪಾತ್ಯ್ಕೆವ್ನ್ ಆಸಾಂ ಕಿ ಖಂಚ್ಕಾಯ್ 

ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಾ ವಿರೋಧ್ ವ ಹೆರ್ ಖಂಚ್ಕಾಯ್ ಖೊಟೆಪಣಾ ಯಾ ಅನ್ನಾ ಯಾ 

ವಿರೋಧ್ ರುಜಾಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಭೈಂ ಸಾಂಡಿಜಾಯ್. ದೆಕುನ್ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭೂಗತ್ ಚಳ್ಳೆ ವೆಳಾರ್ ಭಿರಾಂತ್ ಉಬ್ಬಂವ್ಹ್ಯಾ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಖಾಲ್ ಆಸ್ತಾನಾ 

ಲೊಕಾನ್ ಕಶಿ ಆಪ್ಲಿ ಭಿರಾಂತ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಹಾಯ್ತಾಲೊಂ. 

ಹೆಂ, ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ದೀವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ರಾಲೊಂ. 

ಸಗ್ಳೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಮಿ ಕಶೆಂ ರುಜ್ಹ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂ ದಾಕವ್ನ್ 
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ದಿತಾಲೊಂ. 

ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಾ ವಿರೋಧ್ ಸೊಡ್ದೊಡ್ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರುಜಾಚೊ 
ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಬರೆಂ ಜಾಣಾ 

ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ಆನಿ ಆತಾಂಯ್ ಜಾಣಾಂವ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ 
ಸಂತೊಸಾನ್ ಆನಿ ದವ್ಹತೆನ್ ಆಮಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಕರ್ರೆಲ್ಕಾಂವ್. ಆದಿಂ 

ಮಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಫುಡಾರ್ಕಾಂನಿ ಹೆಂ ಶಿಕಯ್ದ್ಲಾಂ ಆನಿ ಗಾಂಧೀಜಿನ್ 

ಹ್ಮಾಚ್ ವಿಧಾನಾಚೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊನ್ಕ್ಳಾಂತ್ಲೆಂ ಮನ್ಶಾಂತ್ ಹಾಡ್ದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ 

ಸರ್ಕಾರಾನ್ ತಾಂಕಾ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್. ಲೋ೦ಚ್ ದೀವ್ನ್ ಆನಿ ತಸಲ್ಕಾ ಹೆರ್ ನಿಂದೆಭರಿತ್ 

ಕರ್ನ್ಯಾ೦ನಿ ತಾಂಚೊ ಪಾಟಿಕಣೊ ನಿಕ್ಳಾಯ್ಲಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲಾ ೦ಕ್ ಆನಿ ಬಾಯ್ದಾಂಕ್ 

ಹೊ ದೇಶ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನ್, ಭರ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸಾನ್ ರಾಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ಆಸ್ರೊ 

ಜಾಯ್ದಾಯ್ ಜಾಲ್ಕ್ಮಾರ್ ಹ್ಮಾ ದೇಶಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ರೆಲ್ಮಾ ಸರ್ವಾಂನಿ ಖೊಟೆಂಪಣ್, 

ಅನೀತ್ ಆನಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಣ್ ಯೇನಾಶೆಂ ರುಬುಜ್ಜೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಕರ್ತವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ 

ಆತಾಂಚ್ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಚುನಾವಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಖೊಟೆಪಣಾಚೆರ್ 

ರುಜೊಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಸುಸಂದರ್ಭ್. ಪುಣ್ ಹಿ ಏಕ್ ವಾಟ್ 

ಮಾತ್ರ್. ಆನಿ ತೀವೀ ಭೋವ್ ನಿಯಮಿತ್ ವಾಟ್, ಥೂಡ್ಕಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ 

ಪಾವ್ಟಿ ಯೆಂವ್ಚಿ. ಪಣ್ ಕೊಣ್, ಹಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್ಚಿ ಏಕ್ಚ್ ವಾಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾತ್ 

ತೆ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಪಡ್ಬೆಲೆ. ಖೊಟೆಪಣಾ ವಿರೋಧ್ ರುುಜ್ ಖಳ್ಳಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ 

ಜಾಯ್ದಾಯ್. ಅಶೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂಚಿ ಜಾಣಿವ್ ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕ್ 

ಘಡಿಯೆ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಅಪಾಯಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಆಸಾಜಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಕೆಜಿಂತ್ 

ಫಿರ್ಯಾದೆಗಾರಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋಧ್ ಪುರಾವ್ಕಾಂಚಿ ಸಾಂಕಳ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ 

ತಾಂತುಂ ತಾಣಿಂ ಪುರೈಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲಾಂ ತರಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಳ್ವಳೆ ವರ್ವಿಂ ಏಕ್ಚ್ ಏಕ್ 

ಮನಿಸ್ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ. ತರ್ ಹಿಂಸಾಚಾರಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ 

ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ? 

ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಡೊ| ಲೋಹಿಯಾನ್ ಬರಯ್ಲಾಂ: 

'ಜರ್ಮನಿಂತ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಯುರೊಪಾಂತ್ಚ್ವಾ 

ಧೈರಾದಿಕ್ ಆನಿ ಚಿಂತ್ರಿ ಸಮಾಜ್ವಾದಿಂನಿ ಆನಿ ಕಮುನಿಸ್ತಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಪುರುಶತ್ವ್ 

ಕಶೆಂ ಹೊಗ್ಡ್ದಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹೊ ಸಬ್ದ್ ವಾಪ್ರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೊ ಲಾಗಾನಾ ತರಿ 

ಸಾಂಗಾಜಾಯ್ ಪಡ್ಚಾ - ಹಿಟ್ಲರಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಉಂದ್ರಾಂಬರಿ ತೆ 

ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಧಾ೦ವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.' 

ಸಾಯ್ಬಾ, ಹೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ದವ್ಣತ್ ಭೊಗ್ತಾ ಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ 
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ಗಾಂಧಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಮನ್ಶಾಂ 

ಬರಿ ಚಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.' 

ಫೆಬ್ರೆರ್ 10, 1977 ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 

ಧ್ನ ಬದ್ದಾಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ | 

ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತ್ ಸಲ್ಹೊನ್ ಜನತಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಪ್ರಚಂಡ್ ಜೀಕ್ ಲಾಭ್ಲ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಕಾ 

ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಕೆಜಿಂತ್ 

ಜಯ್ಲಾಂತ್ ದವರ್ಹಾಂತ್ ಅರ್ಥ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಖಂಯ್ಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಉಸ್ಭಾಂವ್ಕ್ ಭೂಗತ್ 

ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಚಳ್ವಳ್ ಚಲಯ್ಲಿಗಿ ತೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಲೊಕಾನ್ಚ್ ಚುನಾವಾದ್ದಾರಿಂ ಜ್ಯಾರಿ 

ಕೆಲ್ಲೊ. ಜೊರ್ಜ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಅಧಿಕ್ ಮತಾನ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತ್ಕಾ 

ಶಿವಾಯ್ ತಾಕಾ ಜನತಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಘಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಕಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಮಂತ್ರಿ ಕೆಲ್ಲೊ. 

ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ 1977 ಮಾರ್ಚ್ 26 ತಾರಿಕೆರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಮೆಟ್ರೊಪೊಲಿಟನ್ ಮೆಜಿಸ್ಟೇಟ್ 

ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮದ್ ಶಾಮಿಮ್ ಹಾಚ್ಕಾ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕಿಲಾನ್ ಕೆಜ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಜಿ 

ಅರ್ಜಿ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಿ. ಅರ್ಜೆಂತ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಿ ನವೊ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ 'ಬರೋಡಾ 

ಡೈನಾಮೈಟ್ ಕೇಜ್' ಲೊಕಾಚ್ಕಾ ಹಿತಾ ನದ್ರೆನ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಸೊದ್ತಾ ಮ್ಹಣ್. 

ತ್ಕಾಚ್ ಪರಿ, ಮೆಜಿಸ್ಟೇಟಾನ್ ಹಿ ಅರ್ಜಿ ಮಾಂದುನ್ ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಕಾ 22 

ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲಿ. 

ಪುಣ್ ಜನತಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ವಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸಂಧಿ ಮೆಳ್ಳಿ. ಸರ್ಕಾರ್ 

ಉಸ್ಫಾಂವ್ಕ್ ಭೂಗತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಿಂಸಾಚಾರ್ ಆಧಾರ್ರೆಲ್ಮಾಂಕ್ ಕಾನೂನಾಖಾಲ್ ಕ್ರಮ್ 

ಘೆನಾಸ್ತಾಂ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಕಿ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ವಾದ್ ವಿವಾದ್ ಉಬ್ಬಾಯ್ಲೊ. 

ಪ್ರಮುಖ್ ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಾಂನಿಂಯ್ 'ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಪತ್ರಾಂ' ರುಪಾರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾನಿ 

ವಾದ್ ಉಟಯ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವಾದಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಕಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲೆ 

ನಾಗರಿಕ್ಯೀ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಥೊಡೊ ತೆಂಪ್ ಹೊ ವಾದ್ ಹುನೊನಿ ಚಲ್ತಚ್ ಮಾಗಿರ್ 

ನಿವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. | 

ಬರೋಡಾ ಡೈನಮೈಟ್ ಕೆಜಿಂತ್ಲೆ ಆರೋಪಿ 

ಬರೋಡಾ ಡೈನಮೈಟ್ ಕೆಜಿಂತ್ ಕೊಡ್ತಿ ಮುಖಾರ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲೆ ಆರೋಪಿ ಪಳೆತಾನಾ 

ತಾ೦ತುಂ ಜಾತ್-ಕಾತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಕಾಂಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. 

ಬಿಹಾರ್, ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಢೆಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಕ ಪ್ರದೇಶ್, ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕಾ, 
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ಕೇರಳಾ ಆನಿ ಆಂಧ್ರಾ ಪ್ರದೇಶ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಕಾಂಚೆ ತಾಂತುಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ತಾಂತ್ಲೊ ಭೋವ್ 
ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ 2 1 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂ 
ಪ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ 68 ವರ್ಸಾಂ ಪಾ ್ರ್ರಿಯೆಚೊ ಪ್ರಭುದಾಸ್ ಪಟ್ವಾರಿ. ಜಿಣ್ಮೆಚ್ಮಾ ವಿವಿಧ್ 
ಶೆತಾಂತ್ಲೆ ತಾಂತುಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಗಿರ್ಣಿ ಕಾಮ್ಗಾರ್, ಪತ್ರ್ಕಾರ್, ವಕಿಲ್, ಕಂಪೆನಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ 

ಆನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ತೆಖಂಚ್ಕಾಯ್ ಎಕಾಚ್ ರಾಜಕೀ ಪಾಡ್ತಿಚೆ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ 
ಪಾಡ್ತಿಂಚೆ ಸಾಂದೆ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಥೊಡೆ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಚ್. ಆರೋಪ್ ಪಟ್ಟೆಂತ್ 

ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಮಾನುಸಾರ್ ತೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್: 

1. ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್. 

2. ಕೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ರಾವ್, ಯುವ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಫುಡಾರಿ. 

3, ಕಿರೀಟ್ ಭಟ್ಟ್, 'ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' ದಿಸಾಳ್ಕಾಚೊ ಪತ್ರ್ಕಾರ್. 

4. ಪ್ರಭುದಾಸ್ ಪಟ್ಟಾರಿ, ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ (ಒ) ಫುಡಾರಿ, ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಚ್ಕಾ ಸಾಬರ್ಮತಿ 

ಆಶ್ರಮಾಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್. 

. ಡೊ ಜಿ.ಜಿ. ಪಾರಿಖ್, ಬೊಂಬಯ್ ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ. 

6. ಜಸ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾನ್, ಪ್ರಮುಖ್ ಯುವ ಫುಡಾರಿ ಆನಿ ಬಡೋದಾ 

ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಚೊ ಸಾಂದೊ. 

7. ಗೋವಿಂದ್ಭಾಯ್ ಸೋಲಂಕಿ, ಸಮಾಜ್ ಸೇವಕ್. 

8. ಮೋತಿಲಾಲ್ ಕನೋಜಿಯಾ, ಸಮಾಜ್ ಸೇವಕ್. 

9. ಮಹೇಂದ್ರ ನಾರಾಯಣ್ ಬಾಜ್ಪಾಯಿ, ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರೇಲ್ವೈಮೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್, 

ಪಟ್ನಾ, ಹಾಚೊ ಶಾಖಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. 

(MN 

10. ವಿಜಯ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್, ಉ.ಪ್ರ. ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಜಂಟಿ 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. 

11. ಸಿಜಿಕೆ. ರೆಡ್ಡಿ, ಮೈಸೂರ್ ಪ್ರಾಂತ್ ಸೋಶಲಿಸ್ತ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಆದ್ಲೊ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ್, 

ರಾಜ್ಕ್ ಸಭೆಚೊ ಮಾಜಿ ಸಾಂದೊ ಆನಿ 'ದಿ ಹಿಂದು' ದಿಸಾಳ್ಕಾಚೊ ಮ್ಯಾನೆಜರ್. 

12. ಕಮಲೇಶ್ ಶುಕ್ಲಾ, ಕವಿ ಆನಿ ಪತ್ರ್ಕಾರ್, ಸೋಶಲಿಸ್ತ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಆದ್ಲೊ ಜಂಟಿ 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ಸಂಪಾದಕ್ 'ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ್' ಹಫ್ತಾಳೆಂ. 

13. ಸುಶೀಲ್ ಚಂದ್ರ ಭಾಟ್ನಗರ್, ಒಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಲ್ವೈಮೆನ್ಸ್ ಫೆಡರೇಶನಾಚೊ 

ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್. 

14. ವೀರೆನ್ ಜೆ. ಶ್ಹಾ ಮುಕಂದ್ ಐರನ್ ಎಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಪೆನಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಿ 

ಮ್ಯಾನೆಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ರಾಜ್ಕ್ ಸಭಾ ಸಾಂದೊ. 



5; 

16. 

IK 

18. 

9. 

20; 
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ಎಸ್.ಆರ್. ರಾವ್, ಬೊಂಬೇ ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನಾಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್. 

ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಜಾಧವ್, ಬೊ೦ಬೇ ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನಾಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್. 

ಸೋಮ್ೌನಾಥ್ ದುಬೆ, ಬೊ೦ಬೇ ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನಾಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್. 

ಗೋಪಾಲ್ ಶೇರಿಗಾರ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆನಿ ಬೊ೦ಬೇ ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನಾಚೊ 

ಸಾಂದೊ. 

ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆನಿ ಬೊ೦ಬೇ ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನಾಚೊ ಸಾಂದೊ. 

ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಧ್ಯ ರೇಲ್ವೆ ಕಾಮೆಲ್ಕಾಂಚ್ಕಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಸಾಂದೊ. 

. ಜಯರಾಮ್ ಮೋರೆ, ಮಧ್ಯ ರೇಲ್ವೆಂತ್ ಇಲಕ್ಟಿಶನ್. 

ಟ್ ದೇವೆಂದ್ರ ಮೋಹನ್ ಗುಜಾರ್, ಬೊಂಬಯ್ ನಗರ್ಪಾಲಿಕೆಂತ್ ಜೂನಿಯರ್ 

ಲೇಕ್ ತಪಾಸ್ಟಾರ್. 

ಸುರೇಶ್ ವೈದ್ಯ, ನಾಸಿಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಸುಪರ್ಡೆ೦ಟಾಚ್ಕಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್. 

ಲಾಡ್ಜಿ ಮೋಹನ್ ನಿಗಮ್, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾಚೊ ಸೋಶಲಿಸ್ತ್ ಪಾಡ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್. 

U 
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ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸೊನೀ ಫಣ್ಣ್ಬಣಿತ್ ಜೀಕ್! 
1917 ವರ್ಸಾಚೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿನ್ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ 

ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆತ್ಲೊ - ಪಾರ್ಲಿಮೆ೦ಟಾಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಚುನಾವಣ್ ದವರ್ದೊ. ವಿಚಿತ್ರ್ ನಿರ್ಣಯ್ 
ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್, ಜರ್ತರ್ ತಿಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಲಹಾದಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ ಪಾಟಿ ಫುಡೆಂ 

ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ದಾಕ್ ದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ, ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ' 
ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮಾಂನಿ ಭಂವೊನ್ ಲೊಕಾಕಡೆ ಉಲವ್ನ್ ಹಕಿಕತ್ ಸಮ್ಜೊನ್ 
ಘೆತ್ಲ್ಲಿ ತರ್, ತಿಕಾ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಕಳೊನ್ ಯೆತೆಂ ಕಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಚ್ಕಾ ನಾಂವಾನ್ 
ಫ್ರಡಾರ್ಕಾಂನಿ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನವ್ಕರಾಂನಿ ಸಾದ್ಕಾ ಲೊಕಾಚೆರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲಾ 

ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಚ್ಕಾ ಭಿಯಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ತೊಂಡ್ ಉಗ್ದೆಂ ಕರುಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ 

ಆನಿ ತಸಲಿ ಸವ್ಹತ್ಯೀ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಏಕ್ಚ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ದಿಂವ್ಡೊ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಜನನ್ 
ನಿಯಂತ್ರಣಾಚ್ಮಾ ಧೋರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಕಾ೦ಚಿ, ಕಾಜಾರ್ 

ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಾಂಚಿ ಸೈತ್ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಸಂತಾನ್ ಸಕತ್ ಬಂದ್ ಕರಯಿಲ್ಲಿ೦ (%೩- 

50010137) ಘಡಿತಾಂ ಲಾಖಾಂನಿ ಆಸಾತ್. ಅಸಲೆ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪ್ರಚಾರ್ 

ಜಾಂವ್ಚಾಕೀ ಚಡ್ ತೊಂಡಾ ಉತ್ರಾನ್ ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಅಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ 

ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಿರೋಧ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ೦ ವಿರೋಧ್ ಭಾವನಾಂ ತಿಕಾ 

ಕಳ್ಳಿನಾಂತ್. ಲೊಕಾಚಿ ನಾಡ್ ತಿ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಕ್ಲಿನಾ. ಸಕ್ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾ 

ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಚುನಾವಣ್ ದವರ್ತಿನಾ. ಹೆಂ ಚುನಾವಣ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ರಾಜಕೀ ಸ್ವರೂಪ್ಚ್ 

ಬದ್ದುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. 

ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ತವಳ್ ಜನತಾ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ನಿಸ್ಸಂದೇಹ್ ಫುಡಾರಿ 

ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಪಾಡ್ತಿ ತರ್ಫೆನ್ ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಬಿಹಾರ್ಚ್ಕಾ 

ಮುರುಭಾಫರ್ಪುರಾಂತ್ ಚುನಾವಣೆಕ್ ಉಬೊ ಕೆಲೊ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್, ಶ್ರೀಮತಿ ' 

ಗಾ೦ಧಿಚ್ಕಾ ಅತಿರೇಕ್ ಆಡಳ್ತ್ವ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಆನಿ ಅನೀತಿಚಿ 

ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾವ್ನ್ ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಅತ್ಮಧಿಕ್ ಮತಾಂನಿ 

ಜಿಕಯ್ದಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಲೊ ತಾಣೆ ದಿಲೊ. ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಂಧಿಚ್ಕಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂನಿ 

ತಿಕಾ ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಕಿ ಜೊರ್ಜಾನ್ ಜಿಕೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ, ತೆಂಯೀಂ ಲೊಕಾಚೊ 

ಸಂಪರ್ಕ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸೊನ್ - ಸುರ್ಯೊ ಪಾಡ್ಲಾ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಚ್ ಮ್ಹಣ್. 

ಜಯ್ದ್ಹಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಜೊರ್ಜಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಮಿನೆರ್ ಸೊಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ 

ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಮನವ್ಮೊ ಕೆಲ್ಕೊ. ಆಪ್ಲಾಕ್ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ 60 ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಆರೋಪ್ 

ಪಟ್ಟಿ ದಾಖಲ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲಾಕ್ ಜಾಮಿನೆಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ. ಆನಿ 
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ಮುರುಾಫರ್ಪುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಚುನಾವಣೆಕ್ ರಾವ್ಹಾಂ ದೆಕುನ್ ಪ್ರಚಾರಾಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲಾಕ್ 

ಥೊಡ್ಕಾ ದಿಸಾಂಚ್ಕಾ ಆವ್ಲೆಕ್ ತರಿ ಲೊಕಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀಜಾಯ್ 

ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾಗ್ಲೆ ತಾಣೆ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕಾನೂನಾಂತ್ ತಸಲೊ ಕಾಂಯ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ 

ಮ್ಹಣೊನ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಾನ್ ತಾಚೆಂ ಹೆಂ ಮಾಗ್ಗೆ ಪರತ್ ಪರತ್ ತಿರಸ್ಕೃತ್ ಕೆಲೆಂ. 
ಜಾಮಿನೆರ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಉಣ್ಕಾನ್ ಉಣೆ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮುರಖಾಫರ್ಪುರ್ 

ಲಾಗ್ಕಿಲ್ಕಾ ಖಂಚ್ಕಾಯ್ ಎಕಾ ಜಯ್ಲಾಕ್ ವರ್ಗಾವಣ್ ಕರಿಜಾಯ್. ತಶೆಂ ಪುಣಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚುನಾವಣ್ ಶೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮತದಾರಾಂಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರೈತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಕಾ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾಕೀ 

ನ್ಕಾಯಾಧೀಶಾನ್ ಕಾನ್ ಹಾಲಯ್ಲೆನಾಂತ್. ಆತಾಂ ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಶೀದಾ ಕ್ರಮ್ ಫೆತ್ಹ್ಸ್ವಾ 

ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಲೆ ಮಾಂದಿನಾತ್ಹ್ಯಾರ್ ಆಪುಣ್ 

' ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಮೊರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉಪಾಸ್ ಧರ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಲ್ಳಿ ಭೆಷ್ಟಾವ್ಲಿ ದೀವ್ನ್ ತಾಣೆ 
ಘರ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಪತ್ರ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಕಾ ತಾಚ್ಕಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ 'ಯುವ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಮೋರ್ಚಾ' 

ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಯುವ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಪುರ್ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ 

ಆನಿ ಹೆರಾಂ ಫುಡಾರ್ಕಾಂಕ್ ಜರ್ಮರ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಸೊಡ್ನ್ಡಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಆಪುಣ್ 

ಶೀದಾ ಕ್ರಮ್ ಫೆತೆಲ್ಮಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಠರಾವ್ ತಾಣಿ ಮಂಜೂರ್ ಕೆಲೊ. ಲಾಖೊಂ 

ಯುವಜಣ್ ಜೊರ್ಜಾಚ್ಯ್ಕಾ ಫುಡಾರ್ಬಣಾನ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂತುಂ ಕಳೊನ್ 

ಯೆತಾ. 

ಪ್ರಚಂಡ್ ಜೀಕ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಚೊ ಉಲ್ಲಾಸ್ 
ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಚುನಾವಣೆಚ್ಯಾ ಫಕತ್ 48 ವೊರಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಮಿನೆರ್ ಸೊಡ್ಲೊ. 

ಪುಣ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ರಿಯಾಯ್ಕೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಸೈತ್ ತಾಕಾ ನಾತ್ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚುನಾವಣೆಚೆಂ 

ಫಲಿತಾಂಶ್ ಪಳೆತಾನಾ ಕಳ್ಳೆಂ. ಮುರುಫರ್ಪುರಾಂತ್ ನೋಂದಿಕೃತ್ ಮತದಾರಾಂಚೊ 

ಸಂಖೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ 6,74,873 ಆನಿ ಹಾಂತುಂ5, 12,918 ಮತದಾರಾಂನಿ ಮತದಾನ್ 

ಕೆಲೆಂ (76%). ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ 3,96,687 ಮತದಾರಾಂನಿ ಜೊರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ 

ವೋಟ್ ದಿಲ್ಲೊ (77%). 3,34,217 ವೊಟಾಂಚ್ಕಾ ಪ್ರಚಂಡ್ ಬಹುಮತಾನ್ 

ತೊ ಜಿಕ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಕಿಲ್ಕಾ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಕ್, ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಕಾ ನೀತಿಶ್ಚರ್ 

ಪ್ರಸಾದಾಕ್ ಫಕತ್ 62, 470 ವೋಟ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲೆ. ಕಮುನಿಸ್ತ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಕಾ ರಾಮ್ದೇವ್ 

: ಶರ್ಮಾಕ್ 26,408 ವೋಟ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲೆ. ಶಮೈರ್ ಆಲಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ವತಂತ್ರ್ 

ಉಮೇದ್ವಾರಾಕ್ 304 ಮಾತ್ರ್ ವೋಟ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲೆ. ಭಾರತಾಂತ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ತೆದೊಳ್ 

ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೆದಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಜೀಕ್ ಲಾಭೊಂಕ್ನಾ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ 

ಉಲೊ ಲೊಕಾನ್ ಪಾಳ್ಲ್ಲೊ. ಹೊಡ್ಕಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೊರ್ಜಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ 

ಆಸಾ: 'ಉತ್ತರ್ ಬಿಹಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮುರ್ಳಾಫರ್ಪುರ್ ಮತದಾರ್ ಶೆತಾಂತ್ 80% ಲೋಕ್ 

ನಿರಕ್ಚರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ 650 ಗ್ರಾಮಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಫಕತ್ 3೨0 ಗ್ರಾಮಾಂನಿ 
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ಪಿಯೆಂವ್ಚಂ ಉದಾಕ್ ಮೆಳ್ಬಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಥಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಆವ್ಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಅರ್ಧೊ 
ಗಾಂವ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡ್ಹಾ. ಹಾಂವೆಂ ಆತಾಂ ಥಂಯ್ ವ್ಹಚಾಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಏಕ್ 
ದೋಣ್ ತಲಾಸ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡಾತ್.' 

ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆಂ ಜಿಣ್ಮೈೆರೋದ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಏಕ್ ಸುತ್ತು ಗುಂವ್ಲ್ಲೆಂ. 
ಬಳಾಧಿಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ವಿರೋಧ್ ಭೂಗತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಶೇಸ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಆನಿ 
ರಿಸ್ಕರ್ ರುಜೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಚಾ ಪೊಲಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೈದ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಗ್ಬಗ್ ಧಾ 
ಮ್ಹಯ್ನೆ ಜೈಲಾಂತ್ ಆಸೊನ್ ದಗ್ಗ್ನೊಣಿ ಸೊಸುನ್, ಲಾಂಬ್ ಅವ್ದೆಚಿ ಜೈಲಾ ಶಿಕ್ಷಾ 
ಆಪೇಕ್ಸುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಚಿಂತಿನಾತ್ಲೆಂ ಚುನಾವಣ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಜೊರ್ಜಾಕ್ 

ಆಪ್ಲೆ ರುಜ್ಲ್ಲೆಂ ವೃರ್ಥ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಸಂದರ್ಭ್ 

ಲಾಭ್ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಹೊ ಸ೦ದರ್ಭ್ ತಾಣೆ ದೋನೀ ಹಾತಾಂನಿ ವೋಡ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಖಂಯ್ 

ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಹೊ! ಮಾರ್ಚ್ 21, 1977 ತಾರಿಕೆರ್ ತೊ ಚುನಾವಣೆಂತ್ 
ಜಿಕ್ಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಮೆಳ್ಳಚ್ ತಾಕಾ ಜಾಮಿನೆರ್ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಅರ್ಜಿ ಕೆಲಿ. 

ಹ್ಮಾ ವೆಳಾರ್ ಮೊರಾರ್ಡಿ ದೇಸಾಯ್ಜ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಪಣಾಖಾಲ್ ಜನತಾ ಪಾಡ್ತಿಚೊ 

ಸರ್ಕಾರ್ ಘಡ್ಲ್ಲೊ. ತಾ೦ತುಂ ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಮಂತ್ರಿ ಪದ್ಯಿ ಮೆಳ್ಲ್ಲೊ. ಅಶೆಂ 

`: ಆಸ್ತಾಂ, ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಚ್ಕಾ ರಾಜ್ಘಾಟ್ ಸಮಾಧಿಲಾಗಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚಾ 

ಶಪಥ್ವಿಧಿ ಸಮಾರಂಭಾಕ್ ತಾಣೆ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಅವಶ್ಶ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಪ್ರಮುಖ್ ಮೆಟ್ರೊಪೊಲಿಟನ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟೇಟ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಶಮೀಮ್ ಹಾಚ್ಕಾ 

ಕೊಡ್ತಿ೦ತ್ ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆ ವಕಿಲ್ ರಾಮ್ ಜೇಠ್ಮಲಾನಿ ಆನಿ ಕೆ.ಕೆ. ಲುಥ್ರಾ 

ಹಾಣಿ ಜಾಮಿನೆಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಾನ್ ಮಾನ್ಕ್ ಕೆಲಿ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ 

ಏಕ್ ಚಿಂತಿನಾತ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಹಾಂತುಂ ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ಥಾ ಚೆರ್ 

ತಶೆಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂ ಥಂಯ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ಟಟಾಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಘಾಲ್ತಾ. 

ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಜರ್ತರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಮಿನೆರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂಕ್ 

ಜಯ್ಲಾಂತ್ ದವರ್ವಾತ್ ತರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ಯೀ ಜಾಮಿನ್ ನಾಕಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂಕ್ 

ಜಾಮಿನ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆಪುಣೀ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ರಾವ್ತಲೊಂ . 

ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಟ್ ತಾಣೆ ಧರ್ಲೆಂ. ಭರ್ಲ್ಲ್ವಾ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಲೊಕಾನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ತಾಳಿಯೊ 

ಪೆಟೊ. ಫಿರ್ಯಾದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿ ಸಗ್ಭ್ಯಾ೦ಕ್ ಜಾಮಿನೆರ್ ಸೊಡುಂಕ್ 

ಆಪ್ಣಾಚೊ ಕಾಂಯ್ ಆಕ್ಷೇಪ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್. ಅಶೆಂ ತ್ಕಾ ದೀಸ್ ಜೊರ್ಜಾಚಿ ಜೀಕ್ 

ದೊಡ್ತಿ ಜಾಲಿ! 

U 
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ಜನತಾ ಪಾಡ್ತಿ ಸರ್ಕಾರ್ (1977/1979) 
1974 ವರ್ಸಾ ಜೆದ್ದಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ರೇಲ್ವೆ ಮುಷ್ಕರ್ 

ಜಾಲೆಂ ತಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಪಡ್ಲೊ. ಹೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ 

ಫಕತ್ 20 ದೀಸ್ ಚಲ್ಲೆಂ ತರಿ ಹ್ಮಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ವಿರೋದಿ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ಎಕಾ 

ಮಂಚ್ಕಾರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂದಿನ್ ಜೋರ್ಜ್ 

ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಪ್ಲೊ ಕಠೋರ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಷೆಂ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಚೆಂ ಬಿಂ 

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಒಂಪ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕಿತ್ಕಾಕ್, ಮೆಜುನ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾನ್ ತಿಣೆ 

ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಘೋಶಿತ್ ಕರ್ನ್ ಮುಳಾವಿಂ ಮಾನವಿ ಹಕ್ಕಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ಲಿಂ 

ಆನಿ ಹಜಾರೊಂ ಫುಡಾರ್ಕಾಂಕ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಘಾಲೆಂ. ಲೋಕ್ ತಂತ್ರಾಚಿಂ 

ನಿಯಮಾಂ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಲೊಟುನ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಪೂರ್ಣ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 

ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೊ. ಲೊಕಾವಿರೋದ್ ಏಕ್ ವಾತಾವರಣ್ ದೇಶಾಂತ್ ಉಬ್ಬಾಲೆಂ. 

ದೇಡ್ ವರ್ಸ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂದಿನ್ ಅಧಿಕಾರಾಚಿಂ ಸುತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ 

ಘಟ್ ದರ್ಲಿಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಂಚೆ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಫುಡಾರಿ ಬಂದೆಂತ್ ಕುಸ್ತಾಲೆ. ಜೋರ್ಜ್ 

ಎಕ್ಲೊಚ್ ಭಾಯ್ ಉರ್ಲ್ಲೊ ಪುಣ್ 1976 ಜೂನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾಯೀ 

ಧರ್ಲೊ. 191171 ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಯ್ನೊ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೋಯೀ ಜಯ್ಲಾಂತ್ 

ಉರ್ದೊ. ಪುಣ್ 1971 ಜಾನೆರಾಂತ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಲಹಾದಾರಾಂಕಡೆ 

ಉಲವ್ನ್ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ಸ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಘುತ್ಲೊ - ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಯ್ನಾಟಂತ್ ಜೆರಾಲ್ 

ಚುನಾವಣ್ ಆಪಂವ್ಚೊ. ಲೊಕಾಚ್ಕಾ ಭೂಗ್ಲಾಂಚಿ ಅಂದಾಜ್ ತಿಕಾ ವ ತಿಚ್ಕಾ 

ಸಲಹಾದಾರಾಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ರುಜ್ವಾತ್. ಕಶೆಂಯ್ ಜಾಂವ್, 

ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೆಜಿ ನಾಸ್ತಾಂ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ವಾ ರಾಜಕೀ ಫುಡಾರ್ಕಾಂಕ್ ಮುಕ್ಕ್ 

ಕೆಲೆ. ಜೊರ್ಜಾಚೆರ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂಚೆರ್ ಬಡೋದಾ ಡೈನಮೈಟ್ 

ಕೇಜ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ವಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸೊಡ್ಲೆಂನಾ. 

1976 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ರೆಕ್ ಥೊಡ್ಮಾ ವಿರೋಧಿ ಪಾಡ್ತಿಂನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಕ್ 

ಮೆಳೊನ್ ಕೊಂಗ್ರಸಾಕಡೆ ಏಕ್ ಸಂಬಾಷಣ್ ಚಲಂವ್ವೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. 

ಸೋಶಲಿಸ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಹೆಂ ಸಮಾ ದಿಸೊಂಕ್ನಾ. ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಅಧ್ಮಕ್ಷ್ 

ತೆದಾಳಾ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ 1976 ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 

ತಾರಿಕೆರ್ ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಮಾ ಎನ್.ಜಿ. ಗೋರಕ್ ಏಕ್ ಪತ್ ಬರಯ್ತೆಂ. 

ತಾಂತ್ಲೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಅಂಶ್ ಅಸೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ: 
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'...ವಿರೋದಿ ಪಾಡ್ತಿ ಫುಡಾರ್ಕಾಂಚ್ಕಾ ಜಮಾತಿಂತ್ ಹೆಂ ತುಂವೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ 
ಸಾಂಗಾಜಾಯ್ ಕಿ ಖಂಯ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸೋಶಲಿಸ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆಂ ಸವಾಲ್ 
ಆಸಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾ೦ಧಿಚ್ಕಾ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ್ರಣಾ ವಿರೋದ್ ಆಂದೋಳನ್ 
ಜ್ಮಾರಿ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪಾಟಿ ಕಾಡ್ಜಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, 'ಮೀಸಾ' ಕಾಯ್ದೊ 
ರದ್ದ್ ಕರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಕೇಜ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ 

ರಾಜಕೀ ಫುಡಾರ್ಕಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಬಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಸಮಾಚಾರ್ ಪತ್ರಾಂಕ್ 
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಮೆಳ್ಳಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ನ್ಮಾಯ್ ಶೆತಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ ಮೆಳ್ಳಾ 

ಪರ್ಯಾಂತ್, ಕಾನೂನಾ ಬಾಯ್ರ್ ಅಸ್ಲಿತ್ವಾಂತ್ ಆಸ್ಟ್ಯಾ ಲೋಕ್ಸಭೆಕ್ 

ಭಂಗ್ ಕರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಥೊಡ್ಮಾ ಶರ್ತಾಂಖಾಲ್ ನಿತಿಚೆಂ ಚುನಾವಣ್ 

ಚಲ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವೆಳಾರ್ ಜ್ಕಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲೆ 

ಸಂವಿಧಾನಿಕ್ ಬದ್ದಾವಣೆಚೆ ತುರ್ತಾದೇಶ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಬಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ 

ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆಂ ಆಂದೋಳನ್ ಜ್ಮಾರಿ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತುಂವೆಂ ವಿರೋಧಿ 

ಪಾಡ್ತಿಚ್ಮಾ ಫುಡಾರ್ಕಾಂಕ್ ಸಮ್ಹಾಯ್ಹೆ ಕಿ ತಾಂಚ್ಕಾ ಪಾಡ್ತಿಂಚ್ಕಾ ಲೋಕ್ಸಭಾ 

ಸಾಂದ್ಕಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂದೆಪಣಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀಜಾಯ್ ಆನಿ 

ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ್ಬಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಮಾ ವಿರಾಮ್ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಲಡಾಯೆಂತ್ 

ಭರ್ತಿ ಜಾಯ್ದಾಯ್...' 
ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿನ್ ಚುನಾವಣ್ ಘೋಶಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರಿ ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ 

ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಸ್ ಜೋರ್ಜ್ ಸಂತುಷ್ವ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ನಿತಿಚೆಂ ಆನಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಾಚೆಂ 
ಚುನಾವಣ್ ಚಲೈಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಭರ್ವಸೊ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಅಸಲ್ಮ್ಕಾ 

ಚುನಾವಣೆತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಪಾಸಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಮ್ಹಣ್ . 

ತಾಕಾ ಬೊಗ್ಗೆಂ. ಪುಣ್ ಸೋಶಲಿಸ್ತ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂಚಿ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವೆಗ್ರಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಅಸಲ್ಮಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆಪ್ಲೆ ಅದ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ 

ಮುಖಾರ್ಸುಂಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 

ಹುದ್ದಾಕ್ ತಾಣೆ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲೊ. ತ್ಕಾ ವೆಳಾರ್ ತೊ ತಿಹಾರ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಮಧು ಲಿಮಯೆನ್ ಆಪ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಚಂಪಾ ಲಿಮಯೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ 

ತಾಣೆ ಆಪೊ_ ರಾಜಿನಾಮೊ ಪಾಟಿ ಕಾಡುಂಕ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಜೋರ್ಜಾನ್ 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಚ್ಕಾ ವಿನಂತೆಕ್ ಪಾಳೊ ದಿಲೊ. 

ಜನತಾ ಪಾಡ್ ಘುಡ್ತಿ 

ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ (ಒ), ಭಾರತೀಯ್ ಲೋಕ್ ದಳ್, ಜನ್ಸಂಘ್ ಆನಿ ಸೋಶಲಿಸ್ಕ್ 

ಪಾಡಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ 1977 ಜಾನೆರ್ 22 ವೆರ್ ಜನತಾ ಪಾಡ್ತ್ 

ಅಸ್ಲಿತ್ವಾಂತ್ ಆಯ್ಲಿ. ಮೊರಾರ್ಡಿ ದೇಸಾಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲೊ ತರ್ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ 
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ಉಪಾದ್ಮಕ್ಟೌ, ಎಲ್.ಕೆ.ಅಡ್ವಾನಿ, ಸುರೇಂದ್ರ ಮೋಹನ್, ರಾಮ್ ಧನ್ ಆನಿ 

ಸಿಕಂದರ್ ಬಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ಭೂಶಣ್ ಖಜಾನ್ಹಾರ್ 

ಜಾಲೊ. 

ಪ್ರಥಮ್ ಅನ್ಕೊಂಗ್ರಸ್ ಸರ್ಕಾರ್ 
1977 ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಹುಯ್ದ್ಯಾಂತ್ ಲೋಕ್ಸಭೆಚೆಂ ಚುನಾವಣ್ ಚಲ್ಲೆಂ. 

19 ಮ್ಹಯ್ನೆ ಹಾತ್-ಪಾಯ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಲ್ಲಿ. 

ವಿವಿಧ್ ಡರಾಂಚೆ ಕಷ್ಟ್ದಗ್ದ್ ತಾಣಿಂ ಸೊಸ್ಲ್ಲೆ. ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೆರ್ ತಾಂಚೊ ರಾಗ್ 

ಖತ್ಕತೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಚುನಾವಣೆಚ್ಯಾ ಪರಿಣಾಮಾಂತ್ ಹೊ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲೊ. 

ರಾಯ್ಬರೆಯ್ಲಿಂತ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂದಿ 55,000 ವೊಟಾಂನಿ ರಾಜ್ಲ 

ನಾರಾಯಣಾಕಡೆ ಸಲ್ವಾಲಿ. ಅಮೇಥದಿಂತ್ ತಿಚೊ ಪೂತ್ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ 

73,000 ವೊಟಾಂನಿ ಸಲ್ವಾಲೊ. ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಿ ಪ್ರಚಂಡ್ ಜೀಕ್ 

ಪಯ್ಲಿಚ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಮಾ. ಸಗ್ಳಿಂ ಫಲಿತಾಂಶಾಂ ಘೋಶಿತ್ ಜಾತಾನಾ 541 

ಬಸ್ಯೆಂಚ್ಮಾ ಲೋಕ್ಸಭೆಂತ್ ಜನತಾ ಪಾಡ್ತ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಿ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ 363 

ಬಸ್ಕಾ ಮೆಳ್ಬಾನಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತಿ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ಫಕತ್ 178 

ಬಸ್ಕಾ ಮೆಳ್ಲ್ಲೊ. ಜನತಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ತಿನಾಂತ್ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಬಹುಮತ್ 

ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ 30 ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ದೊಳೆ 

ಧಾಂಪುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬರಿ ಮೆಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಬಹುಮತ್ ಆತಾಂ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ 

ವಿರೋದಿ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ದೇಶಾಂತ್ ಅನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ್ 

ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ವಾಟ್ ಉಗಿ ಜಾಲಿ. | 

1977 ಮಾರ್ಚ್ 24 ಏಕ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ದೀಸ್. ತ್ಮಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ 

ರಾಜ್ಘಾಟ್ ಆಸ್ಚಾ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂದಿಚ್ಕಾ ಸಮಾಧಿಲಾಗಿಂ ಜನತಾ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಕಾ 

ಎಂಪಿನಿಂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಘೆತ್ಲಿ. ಪಿಡೆನ್ ಲಾಚಾರ್ ಪುಣ್ ಲೊಂಕ್ಣಾ ಕಾಳ್ವಾಚೊ 

ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ರೊದಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಪತ್ ವಾಚುಂಕ್ 

ಲಾಗ್ಲೊ. ದರ್ಯಾಬರಿ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಕಾ ಲೊಕಾಮಧಂ ಹೊಡೆ ರಡ್ಡೆ. ಹ್ಕಾ 

ಸನ್ನಿವೇಶಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ೦ಚ್ಕಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ರೊಂಬ್ಲೊ. 

ತ್ಕಾಚ್ ದಿಸಾ ದೊನ್ಬಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆ೦ಟಾಚ್ಕಾ ಕೇಂದ್) ಸಾಲಾಂತ್ 

ಜನತಾ ಪಾಡ್ತಿಚೆ ಎಂಪಿ ಪರತ್ ಜಮ್ಮೆ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕೃಪಾಲಾನಿನ್ | 

ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲೆಂ ಕಿ ಆಪ್ಲೆ ಆನಿ ಜೆಪಿನ್ ಉಲವ್ನ್ ಹೂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ ಕಿ ಮೊರಾರ್ಹಿ 

ದೇಸಾಯ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್. ಜಗೀವನ್ ರಾಮಾಚ್ಕಾ 

ಸಮರ್ಶ್ಥಕಾಂಕ್ ಹೆಂ ಕೊಡು ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಭೊಗ್ಗೆಂ ಕಿ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರಾಚ್ಕಾ 

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಕ್ ಶೆಳೆಂ ಉದಾಕ್ ವೊತುನ್ ಫುಡಾರ್ಕಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್. 
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ಭಾರತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಹರಿಜನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಜೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಚುಕ್ಲೊ 

ಮ್ಹಣ್ ತೆ ದೂಕ್ ಪಾವ್ಲೆ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಜೋರ್ಜ್ ಎಕ್ಲೊ. 

ಜೋರ್ಜ್ ಹಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲೊ . 
ಮೊರಾರ್ದಿ ದೇಸಾಯ್ಕ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಫುಡಾರಿ ಆನಿ 

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೊ ತರಿ ಸೋಶಲಿಸ್ತಾಂಕ್ ಹಾಚೆರ್ 

ನಾಖುಶಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ, ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್. ಸೋಶಲಿಸ್ತಾಂಕ್ 

ದಳಿತ್ ವರ್ಗಾಚೊ ಪುಡಾರಿ ಜಗ್ಗೀವನ್ ರಾಮ್ ಪಸಂದ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ 

ಮೊರಾರ್ಮಿಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತೆಲ್ಮಾಂಚೆಂಚ್ ಚಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ 

ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವಾನುಮತೆನ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಜಗ್ಗೀವನ್ ರಾಮ್ ಆನಿ ಚೌಧುರಿ 

ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಂಕಾಂ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಕೆಲೆ. ಜೋರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ 

ಸಂಪರ್ಕ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ ಜೂಡ್ಕಾಂಕ್ ತೊ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಚಂ ನಾಕಾ 

ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಕಾಕೊಲಾ, ಐಬಿಎಮ್ ತಸಲ್ಮಾ ಬಹು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಂಪೆನಿಂಕ್ ತೊ 

ವಿರೋದ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತೆ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಬಡೋದಾ ಡೈನಮೈಟ್ 

ಕೆಜಿಂತ್ ತಾಕಾ ದರ್ನ್ ಕೇಜ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಮಧು ಲಿಮಯೆ ಜೊರ್ಜಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ಸೆನ್ 

ಮೊರಾರ್ಹಿಕಡೆ ಉಲಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಮಂತ್ರಿ ಕರಿಜಾಯಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹಟಾಕ್ 

ಪಡ್ಲೊ. ಮೊರಾರ್ಡಿನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಫೋನ್ ಉಕಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸಿಬಿಆಯ್ ದಿರೆಕ್ತೊರಾಕಡ 

ವಿಚಾರ್ಲೆಂ 'ಡೈನಮೈಟ್ ಕೆಜಿಂತ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾ ವಿರೋದ್ ಕಿತೆಂ 

ರುಜ್ವಾತ್ ಆಸಾ?' 

' ವಿಶೇಸ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ.' ದಿರೆಕ್ಟೊರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 

'ತಾಚೆರ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಲಿ ಕೇಜ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಕೆತ್?' 

'ವ್ಹಯ್ ಸರ್, ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಕೆತ್' 

ಅಶೆಂ, ಜೋರ್ಜ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಆಡ್ಕಳ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲಿ. 

ನವ್ಕಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಜೋರ್ಜ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲೊ ತರಿ ಜಗ್ದೀವನ್ ರಾಮ್ 

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲೊನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅತೃಪ್ತಿ ತಾಕಾ ಕಾಂತಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಹ್ಮಾ 

ಅತೃಪ್ಲೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ 1976 ಮಾರ್ಚ್ 26ವೆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನಾಂತ್ 

ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಪುತ್ ಘಫೆ೦ವ್ಹಾ ಸಮಾರಂಭಾಕ್ ತೊ ಗೆಲೊನಾ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಕಾ 

ಸಮರ್ಥಕಾಂಕ್ ಹೆಂ ಬರೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ನಾ. ತಾಂತುಂ ಸೋಶಲಿಸ್ತ್ ಆನಿ ಆರಸ್ಸಸ್ 

ಜನ್ಸಂಘಾಚೆ ಯುವಜಣ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಪಾಡ್ತಿ ದಫ್ತರಾ ಮುಖಾರ್ 

ತಾಣಿಂ ಜೋರ್ಜಾ ವಿರೋಧ್ ಬೊಬೊ ಘಾಲುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಕೊ. ಎಪ್ರಿಲ್ 0 

ತಾರಿಕೆರ್ ಜೊರ್ಜಾನ್ ಮಂತ್ರಿಪಣಾಚೊ ಸೊಪುತ್ ಘೆತ್ಲೊ. 
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ಉದ್ಯೋಗ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲೊ 
30 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ 1977 ಮಾರ್ಚ್ 

ಮ್ಮಯ್ನಾಂತ್ ಜನತಾ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಪದ್ಮೆಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಚ್ಕಾ 

19 ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಸುಢಾಳ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಸ್ಥಾತಂತ್್ರ್ ಹೊಗ್ಡ್ದಾವ್ಟ್, ನಾನಾಂತೆ ಕಷ್ಟ್ 

ದಗ್ದ್ ಮೌನ್ಪಣಿ ಸೊಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಜನತಾಪಾಡ್ತಿ ವಯ್ಫ್ ವಿಶೇಸ್ 

ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಜನತಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ಫುಡಾರಿ 

 ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಚ್ಮಾ ದಾವೆಂತ್ ಕಷ್ಟಾಲ್ಲೆ. ತಾಂತುಂ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸರ್ವಾಂ 

ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕಷ್ಟಾಲ್ಲೊ ಪುಣ್ ಸರ್ವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ರುುಜ್ಲ್ಲೊ. ಥೊಡೆ 

ಮ್ಹಯ್ನೆ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತೊ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಮಂತ್ರಿ 

ಜಾತಚ್ ದೇಶಾಚ್ಕಾ ಔದ್ಯೋಗಿಕ್ ನೀತಿಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಆನಿ ಸುಧಾರಣ್ 

ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಜೀಣ್ಭರ್ 

ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಖಾತಿರ್ ರಖುಜ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೆರ್ ಉದ್ಯಮಿ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಕ್ಕೆ 

ದುಬಾವಿ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. | 
ತೊ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಚೆ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಪರೋಕ್ಷ್ 

ಥರಾನ್ ಟೀಕೆಚೊ ಪ್ರಹಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಉದ್ಯಮಿ ಆನಿ ಉತ್ಸಾದಕ್ ಆತಾಂ ತಾಕಾ 

ಲೊಣಿ ಸಾರಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆ. ತೊ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹೂಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ 

ಮ್ಹಣ್ಣ 19717 ಎಪ್ರಿಲ್ 23 ವೆರ್ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಉದ್ಯಮಿ ಸಂಘಾಚೊ 

(FICCI = Federation of Indian Chamber of Com- 

merce & Industry) ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಮಾ ಸಮಾರಂಬಾಕ್ 

ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಂತ್ರಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. 

ಲೋವ್ ತಾಳ್ಕಾನ್ ಪುಣ್ ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿ ಉತ್ರಾಂನಿ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಭಾಷಣ್ 

ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಥೊಡ್ಕಾಂನಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ 

' ವೆಳಾರ್ ಸತ್, ನೀತ್ ಆನಿ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ಧೈರಾನ್ ಉಬೆಂ ರಾವೊನ್ 

ವ್ಹಡ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಘೆತ್ಲಿ ತಾಂಕಾಂ ಆಪುಣ್ ನಮಾನ್ ಕರ್ತಾಂ. ಪುಣ್ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಕೊಡು 

ಗುಳಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, 'ಅಸಲೇಯ್ ಮನಿಸ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಜೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ 

ಆನಿ ಸರ್ವಾದಧಿಕಾರ್ಬಣ್ ಆಮ್ಚಾ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಬರೆಂಪಣ್ 

| ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಮೆಲ್ಲೆ. ತುಮ್ಮೆ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಇತ್ತುನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲೊ ಕಿ 

ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆನಿ ತಾಚೆ ಬರಾಬರ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂ ಘುಡ್ಲೆಂ ತೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ 

ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಪುಣ್ 600 ಮಿಲಿಯಾ ಲೋಕ್ ತಾಣೆ ಚಿಂತ್ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಚಿಂತಿನಾತ್ಲ್ಲೊ 

ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆನ್ಕೇಕ್ ಗಜಾಲ್. ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ತುಮ್ಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಖುಶಿ 

ಜಾತಿ ಜರ್ಕರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಾಾಖಾಲ್ ಖರಿ ಮ್ಹಣ್ ಜಾವ್ನ್ 
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ಕಾಯಾಮ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತರ್. ತುಮ್ಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಚ್ಕಾ 
ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಚುನಾವಣ್ ಪ್ರಚಾಠಾಖಾತಿರ್ 40 ಕೊರೊಡ್ ಜಮೊ ಕರ್ನ್ ದಿಲೆ 
ಮ್ಹಣ್. ಹೆ ಪಯ್ಕೆ ಕಶೆ ಜಮೊ ಕೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ 
ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಜಾತೆಂ. ಉದ್ಯಮ್ ಶೆತಾಂತ್ಲೆ ಫುಡಾರಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲೆ 
ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಖಾಲ್ ಜಾತಾತ್ ಕಶೆಂ? ಮನಿಸ್ ಉಂದ್ರಾಂಬರಿ 
ವರ್ತನ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಊಣ್ ಆಸಾ? ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರಾಚಿಂ 

ಉದ್ಯಮಾಂ ಮುಟಿಂತ್ ಧರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ಟ್ ಆನಿ ಪುರುಶತ್ವ್ ನಾ 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ಹಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಆನಿ ಟೀಕಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಬರಿ ಲಾಗಾನಾ 

ಜಾಲ್ಮಾರ್ ತಾಂತುಂ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ನಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಹಾಂವ್ : 

ಹೆಂ ಸಾಂಗಾನಾ. ಪುಣ್ ಇಲ್ಲೊ ತರಿ ಭರ್ವಸೊ ದವರ್ರಾಂಕಿ ಪದ್ಮೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 
ಡೊಗ್ಗು ಸಲಾಮ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ದೇಶಾಖಾತಿರ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಶ್ ಕರೈೆಲ್ಮಾತ್ 

ಆನಿ ನಿತಿ ಖಾತಿರ್ ರುಜೆಲ್ಮಾತ್ ಮ್ಹಣ್. ಹೆಂ ಉಡಾಸ್ ದವರಾ, ಭಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ 
ಮುಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮಾತ್ ರುುಜ್ಞಾತ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಚೆಂ ಕೊಶೆಡ್ಡ್ ನಿತಳ್ ಆಸಾ ತೊ 

ಮಾತ್ರ್ ಭಿಯಾಡಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತ್ ಆಸ್ತಾ. ವಾಯ್ಟ್ ಆನಿ ಅನೀತಿಕಡೆ ತಾತ್ಮಾಲಿಕ್ 

ಫಾಯ್ದಾಾಖಾತಿರ್ ಸಮ್ಮಣಿ ಕರ್ಮೆತ್ ಶಿವಾಯ್ ನಿಮಾಣೆ ಸತ್ಚ್ ಜಿಕ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ 

ತುಮಿ ಸಮ್ಮಾತೆಲ್ಮಾತ್. 

ಹಾಂವ್ ಭೂಗತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ 19ವ್ಕಾಶೆಕ್ನ್ಮಾಚೊ ಆಮೆರಿಕನ್ ಕವಿ ಆನಿ 

ರಾಜ್ಕಾರಣಿ ಜೇಮ್ಸ್ ರಸ್ಸೆಲ್ ಲೋವೆಲ್ ಹಾಚಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ 

ಪ್ರೇರಣ್ ಜೊಡ್ಬಾಲೊಂ. ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ: 

ಹರ್ಯೆಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್, ದೇಶಾಕ್, ಯೆತಾ ಘಡಿ 

ಕರುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ತರಿ 

ಘಟಿಂಚ್ಯಾ ರುಜಾಂತ್ ಸತಾಕಡೆ 

ಬರೆಂ ವ ವಾಯ್ಸ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಸ್ಕಡೆ 

ಸತಾಕ್ ದಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ತೆಂ ಆಸಾ ಘನಾದಿಕ್ 

ತಿಚ್ಯಾ ದುಬ್ಭ್ಯಾ ಮಾತ್ಕಂತ್ ಆಮಿ ಆಸಾಂವ್ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ 

ತಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಫಾಯ್ತೊ 

ನಿತಿನ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ ತುಜೊ ಕಾಯ್ತೊ 

ತೆದ್ಗಾ ಧ್ಫ್ರಾದಿಕ್ ಮನಿಸ್ ಕರ್ತಾ ವಿಂಚೂಣ್ 

ಭಿಂವ್ಕರೊ ಸರ್ವಾ ಕುಶಿನ್ ಭಿಯಾನ್ ಕಾಂಪೊನ್ 

ತೆದ್ನಾ ಯೆತಲೊ ಲೋಕ್ ಕರುಂಕ್ ಉತ್ಸವ್ 

ನೆಗಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ 



ಹ್ಯೊ ಸಾಂಕ್ಳಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಸಂಕೇತ್... (1976) 

ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವೆಳಾರ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಹಾಡ್ಬಾನಾ 



ಸಾ ಕ್ ಟೂ 
Me Cg ಳು 1 ಡ್ಯ ಶಿ 

ತೊ ಹ್ ಬ 11 ಕ ೫೬. Fy *ಹಿ ಟಗ ಲ್ನ ಬ] 

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜನತಾದಳ್ ಜಲ್ಮಾತಾನಾ ಲೊಕಾಚೊ ಉತ್ಸಾಹ್ (1989) 

ಲೋಕ್ಸಭಾ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾ ಹಿತೈಶಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ (1977) 



ನ್ ಜೊಸ್ ಆನಿ ಲೋರೆನ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ (1982) 



"ಮ್ಹಾಲಕಾಂಲಾಗಿಂ ಕಶೆಂ ರುಜ್ತೆಲ್ಮಾತ್?' ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಭಾಷಣಾ ವೆಳಾರ್. 



ಉದ್ಯೋಗ್ ಮಂತ್ರಿಚ್ಮಾ ಮೆಜಾರ್ (1977) 



ಜೋರ್ಜ್ ಆನಿ ಸಿ.ಜಿ.ಕೆ. ರೆಡ್ಡಿಕ್ ಸಾಂಕ್ಳಿಂನಿ ಬಾಂಧುನ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಹಾಡ್ಬಾನಾ (1977) 
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ಆಮೆರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಿಮ್ಮಿ ಕಾರ್ಟರ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ರೋಜಲಿನ್ ಸಾಂಗಾತಾ (1978) 
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ಪ್ಲಾಸಿಡ್ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊ (1958) 

ಪಿಶಾರ್ ಘಾಲ್ಹೊ ಅಮೃಕೊ ಹಾಸೊ. 
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ಷ್ಟ 

Pp ಈ ಕ ನ್ಯಾವಾರ್ ಹತ್ರ 
ತಾಕು? 

ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಿನ್ Ri ಪೈಲ್ಯಾ. ಹಸ್ವ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ರೂರಿ ಫಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾ 

PTS EERSTE 5 ಜಾಲ RON NATE yy SANTOR CR EES AEE SSS SEA SASL 
ಸಾರಾ ಎಮಮ ಸು ಸೂಪ ಬ್ ತಾಕಾ ಕ ಸ ಯ 

ಪುಸ್ತಕ್ 1 | | ಮಂಗ್ಳೂರ್, ಜುಲಾಯಿ, 1986 ಅಂಕೊ: 3 
} | 

EE RN 
pS ಯಾ NS SES SSIS ಣು ee ಮಾಮಾ. ಹಾ, Se coe: MN ಭಾಸ್ ಹ SS SE ES Se ers ಎ ಘಾ ARSE A TTT SS RSM A NL. EE I SE EE 

ತೆ 3 ಅ ಯಖವಳ್ ಜಲ್ಲೂನ್, 
4 ಸನಾ ಕ ಈ; ಲ್ಲಿ ಇತಿ © ತೊ 

mA ಪಿ 

ಪಳ್ಳಾ ಚಾಲ ವ 

ವರ್ಗಣಿದಾರ" ತಾಜೆ ಚಡೊಂ 

ಕೊ೦ಂಕ್ಲಿ ಯುವಕ್ ಆನೂ ಮಾಡೊಂ, 

ಮ ವಿಶೇಷ್ ಬರೆಂ ಹುಡೊಂ. 
ರೆಪಿ' 

TTT EERE AT GESTS SELF RTS A IETS ESS SSS SEALE RESIS RET TENCES NASR TET 
ಇ 

ಮೊಲ್: ಚಾರ್ ಅಣೆ Price: four Annas 
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"ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯುವಕಾ'ಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಅಂಕೊ (1949) 



Wl: Best Complimens ಕಂ 

BT nro 
Syndicate House 

ಏಕ್ ಸಾಹಸಿ ಜೀಣೊ ಸಿ -576 Oe 193 

ಮಾರೆಕಾರ್ ಬೇಕಾರೃಣ್ 

ಜನತಾ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಮಾ ಚುನಾವಣ್ ಆಶ್ವಾಸನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ದೇಶಾಂತ್ ಬೇಕಾರ್ಬಣ್ 
ಕಾಡುಂಕ್ 10 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಆವ್ದಿ ಮಾಗ್ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಜೋರ್ಜ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, 

'ಬೇಕಾರ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳೊಂಕ್ 10 ವರ್ಸಾಂರಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಣೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ 

ನಂಯ್. ತ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂ ತರಿ ವಾಟ್ ಆತಾಂಚ್ ಕಾಡಿಜಾಯ್. ನವೆ ಮೊಟಾರ್ 

ಮಾರೊಗ್, ನವೆ ರೈಲಾ ಮಾರೊಗ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಘರಾಂ, ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ 

ಬಾಂದುಂಕ್ ಏಕ್ ಸೈನ್ ತಯಾರ್ ಕರಿಜಾಯ್. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಬೆಸಾಯೆಚೊ 

ಜಾಗೊ ವ್ಹಾಡಂವ್ದೆಂ, ನಂಯಾಂಕ್ ಕಾಟ್ ಬಾಂದ್ಸ೦, ರಾನಾಂ ವಿಸ್ತಾರಾಂವ್ಚಿ೦ ಹಿಂ 

ಕಾಮಾಂಯೀ ಕರಿಜಾಯ್. 

'ಪುಣ್ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಸಮಸ್ಕಾ ಧೊಸ್ತಾ. ತಿ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್, ಆಮ್ಚೆ ವ್ಹಡ್ 

ಉದ್ಯಮಿ ಆಸಾತ್ ತಾ೦ಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಔದ್ಯೋಗಿಕ್ ಧೋರಣಾಂತ್ ಭರ್ವಸೊನಾ. 

ತಾಂಕಾಂ ಭವಿಶ್ಶ್ಕ್ ಕಾಳೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಕಿತ್ಕಾಕ್, ದೇಶಾಚೆಂ ಔದ್ಯೋಗಿಕ್ ಧೋರಣ್ 

ತಾಂಚ್ಕಾ ಮರ್ಜೆ ಪ್ರಕಾರ್ ನಾ. ಎಕ್ಲೊ ಉದ್ಯಮಿ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಭಂವ್ತಾ ತರಿ 

೨೦0 ಕೊರೊಡ್ ರುಪ್ಕಾಂಚೆಂ ನವೆಂ ಉದ್ಯಮ್ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ. 

ಏಕ್ಚ್ ತೆ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಕಾತ್ ತೆಚ್ ನೆಣಾಂತ್ ವ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ 

ಕರ್ಹೊ ತಾಂಚೊ ಇರಾದೊ. ಉದ್ಯೋಗ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕರ್ತವ್ಕ್ 

ಜಾವ್ನಾಸಾ ಉದ್ಯಮಾಂತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನ್ಶಾಯ್ ಮುಳಾಶಂ ಕರ್ದಂ, ವಾಂಕ್ಚಿಂ 

ಕಾಮಾಂ ಆಡಾಂವ್ದೆಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಪನ್ಮೂಳಾಂಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಜಾಯ್ದಾತೆ 

ಬರಿ ಪಳೆಂವ್ಹೆಂ. ದೇಶಾಂತ್ಲಿ ಔದ್ಕೋಗಿಕ್ ಸಕತ್ ಥೊಡ್ಕಾಚ್ ಬಳ್ಳಂತ್ ಹಾತಾಂನಿ 

ಆಸ್ಚೆಂ ಅಪಾಯ್ಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ... 

ಆಪ್ಲೆ ಬೇಕಾರ್ಪಣಾಚೆ ದೀಸ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ಣಾ, 'ಬೇಕಾರ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಬೇಕಾರ್ಬಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಹಾತಾ. ಮ್ಹಜ್ಮಾ 

ತರ್ನಾಟ್ಟಣಾರ್ ಹಾಂವ್ ಬೇಕಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ. ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಫುಟ್ ಪಾತಿರ್ 

ನಿದೊನ್ ಅರ್ಥಾ ಆಣ್ಯಾಚೆರ್ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ಬಾಲೊಂ. ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂ 

ಕಾತರ್ಹಾ ಹ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಿಂಕ್ ಬೇಕಾರ್ಬಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಕಿತೆಂ ತಿ ಖಬಾರ್ ಆಸಾ? 

ಬೊಂಬಂಯ್ಕ್ 'ದೆನಾ' ಬೆಂಕಾಚ್ಕಾ ಕುಶಿನ್ ಫುಟ್ಪಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ನಿದ್ದಾಂ. 

ಮಾರ್ಗಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಏಕ್ ನಾಣೆ ಪಡ್ಲ್ಲೆಂ ಮೆಳಾತ್ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಸೂದ್ಹಾಂ. ತಸಲೆ 

ದೀಸ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲ್ಕಾತ್. ಆಜ್ ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ಕ್ ತೀಸ್ ಗಿರ್ಣ್ಮೂ ಬಂದ್ 

ಆಸಾತ್ ಆನಿ 35,000 ಕಾಮ್ನಾರ್ ಬೇಕಾರ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಚ್ಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ 

ಗಂಡಾಂತರ್ ಕಿತೆಂ ಆಸತ್?' 
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tt ANA. js ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 

ಬೇಕಾರ್ಬಣ್ ಕಾಬಾರ್ ಕರ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾತಚ್ 
ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. 'ಮ್ಹಜೆಂ ಸಪಾಣ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವಾಜಾಯ್ 
ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಶೆಂಬೊರ್ ಮಿಲಿಯಾ ನವಿಂ ಕಾಮಾಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡಿಜಾಯ್ 
ಪಡ್ಬೆಲಿಂ. ಹರ್ಯೆಕ್ ವರ್ಸಾ ಕೈಗಾರಿಕ್ ಆನಿ ಕೃಷಿ ಶೆತಾಂತ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಧಾ ಮಿಲಿಯಾ 
ಲೆಖಾನ್ ಮುಖ್ಲಿಂ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಲಾಗ್ಮಲಿಂ', ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

ಕೊಕಾಕೊಲಾ, ಐಬಿಎಮ್ 

ಭಾರತಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪೆನಿ ಧೊಡೊಚ್ ಭಂಡ್ವಾಳ್ ಘಾಲ್ನ್ 
ಮಿಲಿಯಾಂ ಲೆಕಾನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಆಪಾಪ್ಲಾ ಗಾಂವಾಕ್ ವ್ಹರ್ಹೆಂ ತಾಕಾ ಕೊಡು 
ದಿಸ್ತಂ. ಅಶೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ದಂದ್ಕಾಚೂ ಘುಟ್ ಫೊಡುಂಕ್ ತೆ 

ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆ. ಜೋರ್ಜ್ ವ್ಹ್ಹಣ್ಟಾ, 

'ದೋನ್ ಬೃಹತ್ ಆಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪೆನಿ 'ಕೊಕಾಕೊಲಾ' (ಮೋವ್ 

ಪಾನಕ್) ಆನಿ 'ಐಬಿಎಮ್' (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್) ಹಾಚೆಂ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ 

ದೀವೈತ್. 40,000 ಪೌಂಡಾಂ ಭಂಡ್ವಾಳ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಸುರು 

ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 'ಕೊಕಾಕೋಲಾ' ಕಂಪೆನಿನ್ 1976 ಪರ್ಯಾಂತ್ 8 ಮಿಲಿಯಾ 

ಪೌಂಡಾಂ.ಫಾಯ್ದೊ ಆಮರಿಕಾಕ್ ವ್ಹಾವಯ್ಲಾ. ಅಸಲೆಂ ಭಂಡ್ಟಾಳ್ ಆಮ್ಕಾಂ 

ನಾಕಾ. 'ಐಬಿಎಮ್' ಕಂಪೆನಿನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಣ್ ಕಾಂಯ್ 

ದಿಲೆಂನಾ. ಪಂಚ್-ಕಾರ್ಡ್ ಯಂತ್ರಾಂ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೆಂ ತಾಣಿಂ ಕಾಂಯ್ 

ದಿಲೆಂನಾ. ತಸಲ್ಮಾಂಚಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಗರ್ಜ್ನಾ. ತಾಂಕಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ 

ಆದೇಶ್ ದಿತಾಂ.' 

ಹ್ಮಾ ದೋನ್ಯೀ ಕಂಪೆನಿಂನಿ ಭಾರತಾ೦ತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಹರ್ ಪ್ರಯತನ್ 

ಕೆಲೆಂ ತರಿ ಜೊರ್ಜಾ ಮುಖಾರ್ ತಾಂಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ಶಿಜ್ಲೆಂನಾ. ತಾಂಕಾಂ ಪೊಟ್ಟಿ 

ಬಾಂಧಿಜಾಯ್ಡ್ ಪಡ್ಲಿ. ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಂಪೆನಿ 

ಜಾವ್ನಾಸ್ತೊ ಪೆಪ್ಸಿ, ಕಾರ್ಗಿಲ್, ಕೆಲ್ಲೊಗ್ಗ್, ಜನರಲ್ ಮೋಟರ್ಸ್, ಜಿ.ಇ.ಸಿ. 

ಸುಜುಕಿ ಹಾಂಕಾಂಯ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಜಾಗೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಬಾ ತೂ. 

'ಆಮ್ಕಾಂ ವಿದೇಶಿ ಭಂಡ್ವಾಳ್ ಜಾಯ್, ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶರ್ತಾಂಖಾಲ್. 

ಬಾಂದಾವಳಿಚ್ಕಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಶೆತಾಂನಿ (ಛಿಂ೦1೮ 5601085) ಸೈತ್ ತಾಕಾ 

ಸ್ವಾಗತ್ ಆಸಾ. ಸ್ಟೀಲ್, ಶಿಮೆಟ್, ಎಲುಮಿನಿಯಮ್ ಆನಿ ಸಕತ್ ಹ್ಮಾ 

ಶೆತಾಂನಿ ಸೈತ್. ವಿದೇಶಿ ಕಂಪೆನಿಂನಿ ಪೂರ್ಣ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಭಾಯ್ಲೆಂ ವಾಪರ್ನ್ 

ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಲೋೊ ಯೆವ್ವಣೆ್ಕೊ (Turnkey Projects) ಸೈತ್ 
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ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್. 'ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಂಧಿಚಿಂ ಖಡಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾಂ ಆಮಿ ಕಾಡ್ನ್ 

ಉಡಯಿಲ್ಲ್ವಾನ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚೆಂ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯಾಂತ್ ರಾಕ್ಲ್ಲೆಂ 

ಭಂಡ್ವಾಳ್ (Foreign Exchange Reserves) 4,000 

ಮಿಲಿಯಾ ಡೊಲ್ಲರ್ ಜಾತಾ.' 

1911/78 ವರ್ಸಾಂಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ಕಿ ಲೊಕಾಚಿ 

ಅಪೇಕ್ಷಾ ವಿಪ್ರೀತ್ ವ್ಹಾಡ್ಲ್ಲಿ. ತಾಂಚಿ೦ ಸಪ್ಣಾಂ ಜ್ಮಾರಿ ಕರ್ಡೆಂ ಕಾಮ್ ಸುಲಭ್ಸಾಧ್ಕ್ 

ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಅಡ್ಡಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಜನತಾ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಸರ್ವ್ ಡರಾಚೆ 

ಮನಿಸ್ ಭರ್ಲ್ಲೆ. ತಾಂತುಂ ಆಂಬೊಯೀ ಆಸ್ಲ್ಲೊ, ಲಿಂಬೊಯೀ ಆಸ್ಲ್ಲೊ; 

ಖಾಜೂರ್ಯೀ ಆಸ್ಲ್ಲೊ, ಖಾಜ್ರೊಯೀ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಫಕತ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಚಿ 

ಎಮರ್ಜನ್ಸಿ ಉಸ್ಫಾಂವ್ಚ್ವಾ ಎಕಾಚ್ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ತೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ತಾಂತುಂ 

ಆಸ್ಲ್ಲೆ ದಾವೆವಾದಿ, ಉಜ್ಜೆ ಹಿಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿ, ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೆ ಆದ್ಲೆ ಸಾಂದೆ ಆನಿ 

ಹರ್ ಸಬಾರ್. ಅಸಲ್ಮಾ ಪರಿಸ್ಲಿತಿಂತ್ ಖಂಚೀಂಯೀ ಸುಧಾರಣಾಂ ನಿದಾನ್ ಗತಿನ್ 

ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. 

ಜೊರ್ಜಾಚೆಂ ಸಹಾಣ್ - ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕ್ ಕೇಂದ್ 

ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸುರೈರ್ಥಾವ್ನ್ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯಮಾಂಕ್ ವಿರೋಧ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ದೇಶಾಂತ್ ಬೇಕಾರೃಣ್ ಉಣೆ ಕರಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಶಹರಾಂತ್ಲಿಂ 

ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಉದ್ಯಮಾಂ ಉಣಿಂ ಕರ್ನ್ ಗಾಂವಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಉದ್ಯಮಾಂ 

ಸುರು ಕೆಲ್ಮಾ ಶಿವಾಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾಂಶ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕಾಮಾಂ ಮೆಳ್ಚಿನಾಂತ್. 

ಹಂಸತ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಬರೆಂ ಜಾಣಾಸ್ಲ್ಲೊ. ಹೆಂಚ್ ಗಾಂದೀಜೀಯೀ 

ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯಮ್- ಘರಾಂನಿ ಲೈಸೆನ್ಸಾಂ, ಪರ್ಮಿಟ್ಕೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 

ಮುಟಿಂತ್ ಧರ್ಲ್ಲ್ವಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಉದ್ಯಮಾಂ ಚಿಡ್ಡೊನ್ ವ್ಹೆಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಚಡ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಅಸಲ್ಮಾಂಚೆ ದಾಂಗೆ ಮೊಡ್ಡೆ೦ ಕಾಮ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ 

ಜೋರ್ಜ್ ಹಾತಿಂ ಫೆತ್ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ರಾಂವ್ಮೊ ನ್ಹಂಯ್. 

ತೆಂ ಚಿಂತುನ್೦ಚ್ ವ್ಹಡ್ ಉದ್ಯಮಿಂಕ್ ಘಾಮ್ ಸುಟ್ಟೊ. ಜೊರ್ಜಾಚ್ಮಾ 

ಕಲ್ಪನೆಂತ್ ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಗೆಂ ಉದ್ಯಮ್ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಪ್ರದೇಶಾಂಕ್ ವೆಲ್ಕ್ಮಾ ಶಿವಾಯ್ 

ಭಾರತ್ ಉದ್ಯಮಿ ದೇಶ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಕ್ನಾಮ್ಹಂಳ್ಳಿ ತಾಚಿ ಖರಿ ಪಾತ್ಮೆಣಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. 

ಭಾರತಾಚ್ಕಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಕೈಗಾರಿಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಕದ್ದಿ ಯೆವ್ವಣ್ ತಾಣೆ 

ಒಂ ಜೆ ದ್ದ! Jodustry ಓೃರಿಸ ಇರ್ಲಿ. WN 

ಮಂತ್ರಾಲಯಾಂತ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಹಿ ಯೆವ್ಹಣ್ ಭಾರಾದಿಕ್ ದಿಸ್ಲಿ. ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ, 
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'ಹಿ ಯೆವ್ವಣ್ ಕಾರ್ಯಾರುಪಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಉಣ್ಮಾನ್ ಉಣೆ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ 
ತರಿ ಲಾಗ್ಮಿತ್." ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಅವ್ನೆಂತ್ 400 ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ 
ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ್ದಿ ತಾಂಚಿ ಆಲೊಚನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಹ್ಮಾ ಲಾಂಬ್ ಅವ್ಲೆಕ್ ಜೋರ್ಜ್ 
ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಭಿತರ್ ತೆ ಕೇಂದ್ ತಾಕಾ ಉಬೆ ಕರುಂಕ್ 
ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಅಧಿಕಾರಿ ಆತಾಂ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೆ. 1978 ಮಾಯ್ 

ಮ್ಹಯ್ನ್ನಾಹಥಾವ್ನ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ . 

ಅಸಲೆ 215 ಕೇಂದ್ರ್ ಸ್ನಾಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ 100 ಕಾರ್ಯಶೀಲ್ 
ಜಾಲ್ಲೆ. ಜರ್ ಫುಡಾರಿ ಫಾವೊತಿ ದಿಶಾ ದಾಕಯ್ತಾ, ಅಧಿಕಾರಿ ತ್ಕಾ ಪ್ರಮಾಣೆ 

ಚಲ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂತುಂ ರುಜು ಜಾತಾ. ಹೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕ್ ಕೇಂದ್) ಜನತಾ 

ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಜೊರ್ಜಾಚೆಂ ವರ್ತೆಂ ಸಾಧನ್ ಮ್ಹುಣ್ಮೆತ್. 

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜಿಚೊ ಸತ್ಕಾರ್ 

ಜೋರ್ಜ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಬೊಂಬಯ್ಚ್ಕಾ ಕಹೊಲಿಕಾಂನಿ 

19178 ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಯ್ಮ್ಯಾಂತ್ ತಾಚ್ಕ್ಮಾ ಮಾನಾಕ್ ಏಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ 

ಸಮಾರಂಭ್ ಬೊಂಬಯ್ಚ್ಕಾ ಕಾಮಾ ಹೊಲಾಂತ್ ದವರ್ಲೊ. ತಾಣೆ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಆನಿ 

ವಂಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಕಾ ಅಪ್ರತಿಮ್ 

ಧಯ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಸಾಕ್ ಮೆಚ್ಚೊನ್ ಹೂ ಸಮಾರಂಭ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ. 

ಬೊಂಬಯ್ಚೊ ಆರ್ಚ್ಬಿಸ್ಟ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಕಾಡ್ದಿನಾಲ್ ಗ್ರೇಸಿಯಸ್ ಆನಿ 

ಬೊಂಬಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಎಸೋಶಿಯೇಶನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊ. ಆಂಥನಿ ಜೆ.ಎಫ್. 

ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹ್ಕಾ ಸಮಾರಂಭಾಕ್ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಕೊನ್ಕಾಂತ್ಹ್ಯಾ ' 

ಕಡೊಲಿಕಾಂಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ವಿಶೇಸ್ ಸಂಕ್ಕಾನ್ ಹಾಜರ್ 

ಆಸೊನ್ ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಫಲಾಂಜೆಲೆ ಘಾಲ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಭರ್ಲ್ಲ್ವಾ ಸಾಲಾಂತ್ 

ಲಾಯಿಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಿಸ್ಟ್ ಆನಿ ಯಾಜಕ್ಯೀ ಬರ್ಯಾಚ್ ಸಂಕ್ಕಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. 

ಕಾಡ್ಜಿನಾಲ್ ಗ್ರೇಸಿಯಸ್ ಉಲವ್ನ್ ಜೊರ್ಜಾನ್ ದೇಶಾಖಾತಿರ್ ಮಸ್ತು 

ತ್ಕಾಗ್ ಕೆಲಾ. ತಶೆಂಚ್ ತಾಚ್ಮಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸೊಸ್ಲಾಂ. 

ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚ್ಕಾ ಪುತಾಮಾರಿಫಾತ್ ಆಪುಣ್ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ ತೊ 

ಮ ಣಾಲೊ. ಜೋರ್ಜಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ 

ಜಾಗ್ಕಾಂಕ್ ಯಾತ್ರಾ ಕರ್ಮನಾ ಕಶೆಂ ಪಾಪಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಮೆಳ್ಳೊಂ ಆನಿ ಕಶೆಂ ತಾಣೆ 

ಆಮ್ಲಾ ದೇಶಾವಿಷಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ಹುಸ್ಕೊ ಉಚಾರ್ಲೊ ತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಪಾಪಾನ್ 
ಚಿ 

ಕಾಡಿ ನಾಲ್ ಗ್ರೇಸಿಯಸ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂ ಬಿಸ್ಬಾಂವಿಷಾಂತ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಮ್ಮಳಂ ತಾಣೆ. 
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ಆಪುಣ್ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕಶೆಂ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಚೊರ್ಕಾಂ ಸಿಗ್ರೆಟ್ 

ವೊಡುಂಕ್ ಪಳೆಲಿ ಆನಿ ಅರ್ಥಾರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಕೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ 

ಆಪುಣ್ ಬಿಡಿ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವೊಡಿನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೋರ್ಜ್. ತಶೆಂಚ್ ಆಪ್ಣ 

ಆಮಾಲ್ ಪೀವನ್ ಕರುಂಕ್ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಮಾಜಿಂತ್ ಹೆಂ ಏಕ್ 
ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಆಮಿ ಹುಮ್ಬುನ್ ಕಾಡ್ಜ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಆಮಿ ಚಡ್ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಕೆನಾಂವ್. ಆಮಿ ಬರ್ಮಾಚೊ ವಾ೦ಟೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ 

ಖೊಟ್ಕಾಚೋಯ್ ವಾಂಟೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ 

ವೆಳಾರ್ ಬಗೊಗತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ ಬೊಂಬಯ್ಚ್ಮಾ ಸಾಂ ಪಾವ್ಹಾಚ್ಕಾ 

ದೇವ್ಮಂದಿರಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಸ್ರೊ ಮೆಳ್ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಔಂಯ್ದಾ ಯಾಜಕಾಂನಿ 

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪುರ್ತೊ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆ ಕೃತಜ್ಞತೆನ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಲೊ. 

0 
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ಜನತಾ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ತುಟಾಪುಟ್ 
ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಜನತಾ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಚಲ್ಲೊ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಜನತಾ 

ಪಾಡ್ತಿ ಭಿತರ್ ತುಟಾಫುಟ್ ಉಬ್ಬಾಲಿ. ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ 
ತತ್ವಾಂಚ್ಕೊ ಪಾಡ್ತಿ ಚಡ್ ತೆಂಪ್ ಎಕಾ ಸತ್ರೆಖಾಲ್ ರಾವೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ 
ಜಾಲ್ಕೊ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಪಾಟ್ಭುಂಯ್ಡೆರ್ ಹಿ ಪಾಡ್ ಘಡ್ಲ್ಲಿ ಅನಿ 
ಪದ್ಮಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ತೆಂ ಹೆ ಫುಡಾರಿ ವಿಸರೆ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಕಾಕೀ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ 

ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್, ಪಾಡ್ತಿ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಢೊಡ್ಕಾಂಚಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಾ. ತಾಂಕಾಂ 
ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಉಬ್ಬಾಲಿ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂಯ್ 

ಶಿಂತ್ರ್ಯೂ ಖೆಳೊಂಕ್ ತೆ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆ. ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್, ಜಗ್ಜೀವನ್ ರಾಮ್, 

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಧಾನ್ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ಲಾಗ್ಲೆ. ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ 

ಪಾಡ್ ಯೀ ಹ್ಮಾ ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಳ್ಮಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ದಿನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯ್ಯಾಖಾತಿರ್ 

ತಾಣಿಂ ಚರಣ್ ಸಿಂಗಾಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಚ್ಕಾ ಹುದ್ದ್ವಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲೊ. 

ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಥೊಡ್ಕಾಚ್ ಮ್ಹಯ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪರ್ಮೈೆಂ ಜಿಕೊನ್ 

ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿಚೆಂ ಕದೆಲ್ ಊಬ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚರಣ್ ಸಿಂಗಾಚ್ಕಾ 

ಮತಿಕ್ ಗೆಲೆಂನಾ. ಗೆಲ್ಕ್ಮಾರೀ ತಾಣೆ ಪರ್ವಾ ಕೆಲಿನಾ. ಕಿತ್ಕಾಕ್, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂಕ್ 

ತರಿ ತಾಕಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಚೆಂ ಕದೆಲ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಕಾ ಮಾರಿಫಾತ್ 

ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ದಿರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಅಸಲ್ಮಾ ಖದ್ವಳಿತ್ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ವಿರೋಧಿ ಪಾಡ್ತಿಂಚೊ ಮುಖೆಲಿ 

ಯಶ್ವಂತ್ರಾವ್ ಚವಾಣಾನ್ ಲೋಕ್ಸಭೆಂತ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆರ್ ಅವಿಶ್ವಾಸ್ ಠರಾವ್ ' 

ಮಾಂಡ್ಲೊ. ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಬಹುಮತ್ಯೀ ಉಣೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸಬಾರ್ ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ 

ಜನತಾಡಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಲೋಚ್ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್ ಕರ್ನ್ ವೆಗ್ಗೆ 

ಬಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಹಾಂತುಂ ಜೋರ್ಜ್ಯೀ ಎಕ್ಲೊ. 

ಮೊರಾರ್ಡಿ ದೇಸಾಯ್ಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಪತ್ತ್ 

ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಅಸಲ್ಕಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಉರೊನ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಫುಗಾಸಾಂವ್ 

ಭೊಗ್ಗೆಂ. 1978 ನವೆಂಬರ್ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಮೊರಾರ್ತಿ 

ದೇಸಾಯ್ಕ್ ಪತ್ ಬರವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ತಾಣ ಸುಟ್ಕಾ ಮಾಗ್ಲಿ. ಪುಣ್ 

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ಕಾಲೊನಾ. ತೆಂ ಪತ್ರ್ ಗುಪಿತ್ ಉರ್ಲೆಂ. 19179 
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ಜುಲಾಯ್ 16 ತಾರಿಕೆಚ್ಮಾ 'ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್ ಟಾಯಿಮ್ಸ್' ದಿಸಾಳ್ಕಾಂತ್ ತೆಂ 

ಛಾಪ್ಲೆಂ. ತಾಂತ್ಲೆ ಢೊಡೆ ಅಂಶ್: 

9 ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹ್ರು ಮಾರ್ಗ್ 

ನವಿಥಲ್ಲಿ 

ಹಕರಿಬರ್. 1 2, 71 ೪.1 

ಮೂಗಾಚ್ಕಾ ಮೊರಾರ್ಡಿ ಭಾಯಿ, | 

ಹಂ ಪತ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ ತರ್ ಹಾಂವ್ 

ುಶಿ ಪಾವೊಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ದೇಶಾಚೆರ್, ಸರ್ಕಾರಾಚೆರ್ 

ಆನಿ ಪಾಡ್ತಿಚೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆಕಾಂತ್ ಆಮಿ ಚರ್ಚಾ ಕೆಲಾ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 

ಸುದ್ರಾಂವ್ಚಿ ಚಾವಿ ಪಾಡ್ತಿ ಪುಡಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಟ್ವಾ ತುಜ್ಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾ. 

ಜರ್ನರ್ ಆಮ್ಚಿ ಪಾಡ್ ಆಮಿ ಸುದ್ರಾಯ್ನಾಂವ್ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ 

ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯ್ನಾಂವ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಬರ್ಕತ್ ನಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮರ್ಥನ್ 

ದೀವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೆರ್ ಉಪ್ರಾಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಅಸಲ್ಮಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಂತ್ 

ಹಾಂವ್ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಉರೊಂಕ್ ಇಚ್ಛಿನಾ, ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಿ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಸುಡಾಳ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ 

ಜವಾಬ್ದಾರೆಂತ್ಲೆಂ ಸುಟೊನ್ ದೇಶ್ಭರ್ ಭಂವೊನ್ ಆಮ್ಚಾ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ 

ನವೊ ಜೀವ್ ಭರ್ನ್ ಮುಖಾರ್ ಯೆಂವ್ಚಂ ವಾದಾಳ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ 

ಆಡಾಯ್ಜಾಯ್ ವ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲಿಜಾಯ್. 

ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಮೆಟ್ ಕಾಡ್ಬಾನಾ ತುಜಿ ಹಾ೦ವೆಂ ಪರ್ವಾ ಕರುಂಕ್ ನಾ 

ತಶೆಂ ತುಕಾ ದಿಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪ್ರಧಾನ್ 

ಮಂತ್ರಿನ್ ಕರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚೊ, ದೇಶಾಚೊ ಆನಿ ಲೊಕಾಚೊ 

ಫುಡಾರ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹೆರಾಂಕೀ ಆಪಾಪ್ಟ್ಪೊ ಪಾತ್ ಖೆಳೊಂಕ್ 

ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ಅಧಿಕಾರಾಚಿಂ ಸುತಾಂ ಕಶಿಂ ವೊಡ್ತಿಂ 

ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಚರಿತ್ರಾ ಬದಲ್ಕೆಲಿ. ಹೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ತುಂ ಜರ್ಕರ್ ಫಾವೊತಂ 

ಕ್ರಮ್ ಘೆನಾಂಯ್, ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗಂಡಾಂತ್ರಾಥಾವ್ನ್ ದೇವ್ 

ಸೈತ್ ಆವ್ಕಾಂ ರಾಕೊಂಕ್ ಸಕ್ಣೊನಾ. 

ಹೆಂ ಮೆಟ್ ಕಾಡ್ಬಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಲಾಗ್ದಿ ಸಲಹಾ ಮಾಗೊಂಕ್ನಾ. 

ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕಳಂವ್ಚ್ದೊನಾ. ಹಂ ಪತ್ರ್ 

ಮ್ಹಜೊ ರಾಜಿನಾಮೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂವೆಂ ಸುಟ್ಮಾ ದೀಜಾಯ್. 

ಗೆಲೆತ್ಕಾ19 ಮ್ಹಯ್ನಾಂನಿ ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಯಾಳ್ ಆನಿ 
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ಮೊಗಾಳ್ ವರ್ತನಾಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಖರೊಚ್ ಯಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ. 
ರೆಕಾದಾ ಸವೆಂ, 

ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 

ಜೊರ್ಜಾಚೆಂ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಭಾಷಣ್ 

ಪುಣ್ 19179 ಜುಲಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಅವಿಶ್ವಾಸ್ ಠರಾವ್ ಮಾಂಡ್ಬಾನಾ - 

ಮೊರಾರ್ಹಿ ದೇಸಾಯ್ಚ್ಕಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರುಂಕ್ ಜೋರ್ಜ್ 

ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಕಾಕೀ ಚಡ್ ಯೋಗ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ದುಸ್ರೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೆಳ್ಳೊನಾ. 

ಮೊರಾರ್ಡಿ ಆನಿ ಜೊರ್ಜಾ ಮಧೆಂ ಸಬಾರ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲಿ ತರಿ ಹ್ಕಾ ಭಾರಾದಿಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ತಾಣೆ ಜೊರ್ಜಾಕಡೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. 

ತಾಕಾ ಚಡ್ ಹೂಗಳ್ಳುನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ತೊ ಮಾತ್ರ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ 

ತಾಕಾ ವಯ ದವರ್ಲೊ. ಮಧು ಲಿಮಯೆನ್ ತಾಕಾ ಆಡಾಂವ್ದಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. 

ದೋಗ್ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ (ಜಗ್ಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಆನಿ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್) 

ಆಸ್ತಾನಾ ತೆ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಉಲಯ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ತಾಣೆ ಉಟಯ್ಲೆಂ. ತರಿ 

ಮೊರಾರ್ಮಿಚೊ ದಬಾವ್ ಚಡ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಅಶೆಂ 1979 ಜುಲಾಯ್ 12 

ತಾರಿಕೆರ್ ಜೊರ್ಜಾನ್ ಜನತಾ ಸರ್ಕಾರಾಚಿಂ ಸಾಧನಾಂ ಸಮರ್ಡ್ನ್ ಕರ್ನೆಂ 

ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಬಾಷಣ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಂತ್ ಕೆಲೆಂ. ವಿರೋದಿ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಕಾ 

ಯಶ್ವಂತ್ರಾವ್ ಚವಾಣ್, ಸಿ.ಎಮ್.ಸ್ಟೀಫನ್, ಸಿ. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ, ವಸಂತ್ ಸಾತ 

ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ: ತಾಕಾ ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಆಡ್ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಗುಸ್ಸಡಾಂವ್ಹಂ 

ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ವೃರ್ಥ್. ಆಪ್ಲ್ವಾ ಪಾಡ್ತಿಚಿಂ ಸಾಧನಾಂ ಉಕಲ್ನ್ 

ಧರ್ತಾನಾತಾಣೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಚ್ಕಾ ಸರ್ಕಾರಾಖಾಲ್ 10 ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ 

ಕಸಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಘಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಕಾ ಹ್ಯಾ ಅಸಾಧಾರಣ್ ಭಾಷಣಾಂತ್ 

ಸಬಾರ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ. 

ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರಾ ವಿಷಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಪಾಡ್ತ್ ಕಿತ್ತಿ ಉದಾರ್ ಆಸಾ 

ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆ ದಾಖ್ಲೊ ದಿಲೊ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, 'ಆಮ್ಚೆ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚೆ 

ತೀನ್ ವಿಭಾಗ್ ಆಸಾತ್ - ಭೂಸೈನ್, ವಾರ್ಮಾದಳ್ ಆನಿ ನೌಕಾದಳ್. ಭೂಸೈನಾಚೊ 

ಮುಖೆಲಿ ಜನರಲ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹಿಂದು, ವಾರ್ಕಾದಳಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಎಯರ್ 

ಚೀಫ್ ಮಾರ್ಶಲ್ ಲತೀಫ್ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆನಿ ನೌಕಾದಳಾಚೊ ಮುಖಲಿ 

ಎಡ್ಮಿರಲ್ ಪೆರೇರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್. ಸರ್ಕಾರ್ ಖಂಚ್ಕಾಯ್ ಎಕಾ ಸಮಡಿಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ 

ದೀನಾ ಮ್ಹಣ್ಮ್ಣ್ಯಾಕ್ ಹಾಚ್ಕೆ ವರ್ತಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಕಿತೆಂ?' 

ಸಮಸ್ಕಾ ಆಸಾತ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ' ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಆನಿಕೀ ಸುದ್ರಾಪ್ 
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ಜಾಯ್ದಾಯ್. ಜನತಾ ಸರ್ಕಾರಾಡಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪ್ರಚಂಡ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಆಸ್ಲ್ಲಿ 

ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಒಪ್ಪಾತಾಂ. 27 ಮ್ಹಯ್ನಾಟಂ ಆದಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಜ್ಯಾರಿ 

ಜಾತೆಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಶಾನ್ ತಾಣಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ವೋಟ್ ದಿಲೊ. ಹಾಂವ್ 
ಹಾಂಗಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಶ್ವಾಸನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸೊದ್ತಾಂ ಕಿ ಆಮಿ ಲೊಕಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ 

ಹರ್ಯೆಕ್ ಭಾಸಾವ್ಲಿ ಜ್ಮಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಬೆಲ್ಮಾಂವ್. ಹಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ತೀನ್ 

ಮ್ಹಯ್ನಾಂನಿ ಆಮಿ ಹಾಚಿ ಬುನ್ಕ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಕಾ. ಮುಖಾರ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಹಿಂ 

ಆಶ್ವಾಸನಾಂ ಆಮಿ ಸತ್ ಕರೈೆಲ್ಮಾಂವ್. ಹಿ ಜಮಾತ್ ಆನಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ವಿರೋಧಿ 

ಪಾಡ್ತಿ ಹ್ಮಾ ಆಮ್ಚಾ ಸಾಧ ನಾಂತ್ ಆವನಸ್ಕಾಂ ಪುರ್ಕೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತೆಲೆ ಆನಿಹೂ 

ಅವಿಶ್ವಾಸ್ ಠರಾವ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ಕೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ.' 

ಜೊರ್ಜಾಚ್ಮಾ ಘಣ್ಳ್ಣಣಿತ್ ಭಾಷಣಾಕ್ ಸಗ್ಳೆ ಮಚ್ಚಾಲೆ. ಹರ್ ಕೋಣೀ 

ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಮಾ ಕಾಮಾಕ್ ತಾಣೆ ಮಾತೆಂ ಮಾರ್ಲ್ಲೆಂ. ವಿರೋಧಿ 

ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಸಿ.ಎಮ್. ಸ್ಟೀಫನ್ ಸೈತ್ ಜೊರ್ಜಾಚ್ಕಾ ಹ್ಕ್ಮಾ ಮಹಾ ಸಾಧನಾಕ್ . 

ಮಚ್ಚೊನ್ ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಡಾಪು್ನನ್ ಗೆಲೊ. ಪುಣ್ ಜನತಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ 

ಒಕ್ಸಿಜೆನ್ ದಿ೦ವ್ಹೆಂ ಹಂ ಸಾಧನ್ ವ್ಮರ್ಡ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ವಿಶ್ವಾಸ್ಮತ್ 

ಮೆಳ್ಳೊನಾ ಆನಿ ಅಶೆಂ 19179 ಜುಲಾಯ್ 14 ವೆರ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಮೊರಾರ್ಹಿ 

ದೇಸಾಯ್ಡ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲೊ. 

ಮೊರಾರ್ದಿನ್ ಸನ್ನ್ಯಾಸ್ ಘುತ್ಲೊ 
ಹಾಚ್ಕೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನವೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಘುಡ್ಡಿ ಉಡ್ಡಾಉಡ್ಡಿ ಸುರು ಜಾಲಿ. 

ಇಂದಿರಾ ಗಾ೦ಧಿನ್ ಚರಣ್ ಸಿಂಗಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ 

ಭಿತರ್ ಹೆರ್ ಫುಡಾರಿಯೀ ಗಾದ್ಕೆರ್ ಚಡೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಅಶೆಂ 

ಜನತಾಪಾಡ್್ ಚುನಾವಣ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲಿನಾ. ತಾಚೆ 

ಫಾಂಟೆ ಫಾ೦ಟೆ ಜಾಲೆ. ಮೊರಾರ್ಹಿ ದೇಸಾಯ್ ಪರೆಂ ರಬುಜಾಂಗ್ಲಾಕ್ ದೆಂವೊ_. 

ತಾಣೆ ಆನಿ ಚರಣ್ ಸಿಂಗಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಮರ್ಡ್ನ್ ಕರೈೆಲ್ಮಾಂಚ್ಕೊ ವೆವೆಗ್ಗ್ಯೂ 

ಪಟ್ಟೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಕ್ ದಿಲ್ಕೊ. ಮೊರಾರ್ವಿಚ್ಮಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ 
ನಾಂವಾಂ ಚರಣ್ ಸಿಂಗಾಚ್ಕಾ ಪಟ್ಟೆಂತೀ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಮೊರಾರ್ದಿಚ್ಕಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ಲಿಂ 

ನಾಂವಾಂ ತಜ್ಜಿಜ್ ಕರ್ನಾಸ್ತಾಂ ಘಾಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಹಂ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಯೆತಾನಾ 

ಮೊರಾರ್ದಿಕ್ ಅವ್ಮಾನ್ ಜಾಲೊ. ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಪಾಟಿಂ ಘೆತ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ 

ನ್ಹಂಯ್, ಆಪ್ಲ್ವಾ ಚುಕಿಕ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾಜಕೀಯಾ ಡಾವ್ನ್ ತಾಣ 

ಸನ್ನ್ಯಾಸ್ ಘೆತ್ಲೊ. 

ಸಾದಾರ್ಣ್ ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಜಯ್ಪ)ಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚ್ಕ್ಮಾ 

ಪುಡಾರ್ಬಣಾಖಾಲ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೋಶಲಿಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಬ್ದೊನ್ 
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ದೋನ್ ಪಂಗಡ್ ಜಾಲೆ. ನಿರೋಧಿ ಪಂಗಡ್ ರಾಜ್ ನಾರಾಯಣಾಚ್ಛಾ 
ನೇತೃತ್ವಾಖಾಲ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಂತ್ ವೆಗ್ಳೊ ಬಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹಾಂತುಂ 

ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ಯೀ ಎಕ್ಲೊ. 

ಜೊರ್ಜಾಚಿ ವ್ಹಾಡೊನ್ ವ್ಹೆಚಿ ಲೋಕ್ಪ್ರಿಯತಾ, ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ 

ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಮಾಜ್ವಾದ್ ಚಳ್ವಳಿಂತ್, ಥೊಡ್ಕಾಂಕ್ ಪೊಟ್ಕಾಣಿಕ್ ಕಾರಣ್ 

ಜಾಲೆಂ. ಜೋರ್ಜ್ ಕಿತ್ಲೊ ಭಾರತಾಂತ್ಗಿ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಯುರೋಪಿ ದೇಶಾಂನಿ 

ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತವಳ್ ತವಳ್ ತಾಕಾ ಯರೋಪಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ 

ಭಾಷಣಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಕಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ . 

ಗಾಂವಾಂನಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯೀ ಕೆಲ್ಲೊ. ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ 

ಎಂಪಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಮೋಹನಾನ್ ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಮಾಶನಲ್ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 

ವಿಲ್ಲಿ ಬ್ರಾ೦ಟ್ ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಪತ್ ಬರಯ್ಲ್ದೆಂ ಆನಿ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ 

ಮಧು ಲಿಮಯೆಕ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲಿ. 

ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಕಾ ಎಕಾ ಸಮಾಚಾರ್ ಪತ್ರಾಂತ್ ಹ್ಮಾ ಚಿಟಿಚೊ ಏಕ್ ಸಾರಾಂಶ್ ಸೃತ್ 

ಛಾಪೊ ಎ. ಪುಣ್ ಹಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್ ಶಿಜ್ಞೆಂನಾ. ಮಧು ಲಿಮಯೆಚ್ಮಾ ಚಿಂತ್ಸಾ 

ಪ್ರಕಾರ್ ಜೋರ್ಜಾಕ್ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಮಾಜ್ವಾದಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಮಾನ್ 

ಪಳೆವ್ನ್ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಸುರೇಂದ್ರ ಮೋಹನಾನ್ ಹಂ 

ಪತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. 

ಚರಣ್ ಸಿಂಗಾಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಪತ್ತ್ 
ತ? 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಕಾ ಚೌಧುರಿ ಸಾಹಬ್, 

ತುಂವೆಂ ನವೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಘಡುಂಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸಾಮ್ಮಳ್ಳೆಂ ಪತ್ರ್ 

ಆಮಿ ಎದೊಳ್ಚ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಕ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಕಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿಯೀ 

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಕ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಏಕ್ ಪ್ರತಿ ತುಕಾ ಪಾಟಯ್ಲ್ಯಾ. 

ಆಮ್ಚೆಂ ಸಮರ್ಥನ್ ತುಕಾ ದಿಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ 

ಪಾರ್ಲಿಮುಂಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂನಿ ಜೊಡೂ 

ದುಬಾವ್ ಉಚಾರ್ಲಾ . ತೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಕಾರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಂಧಿ, ತಿಚೊ ಪೂತ್ ಆನಿ 

ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವೆಳಾಚೆ ಅಪ್ರಾಧಿ ಹಾಂಚ್ಕೆ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೆಜಿಂವಿಷಾಂತ್ 

ತುಜೊ ಮತ್. ಕಾಲ್ ಸಮಾಚಾರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಂವರ್ವಿಂ 

ಅಸಲೆ ದುಬಾವ್ ಆನಿ ಸವಾಲಾಂ ಉಟೊಂಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್. 

ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಾ ವಿರೋಧ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಆಮಿ ರುಬುಚ್ನಲ್ಮಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ 

ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ ತುಂವೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ದುಬಾವ್ 
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ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾಂ. 

ತರಿಪುಣ್ ಆಮಿ ಹೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಸೊದ್ರಾಂವ್ ಕಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಮರ್ಡೆನ್ 

ಹ್ಮಾ ಸಮ್ಮೊಣೆಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಕಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರೃಣಾ ವಿರೋದ್ 

ರುಜ್ತಿಲ್ಮಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಜೆಂ ವಾಕ್ಕೂಲ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಂಧಿ ಆನಿ ತಿಚ್ಕಾ 

ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ಚಾ ಕೆಜಿಂಕ್ಯೀ ಲಾಗು ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್. 

ರೆಕಾದಾ ಸವೆಂ, | 

ತುಜೊ ವಿಶ್ವಾಸಿ 

ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 

ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀಮತಿ 

ಗಾಂಧಿಚ್ಕಾ ಕೊಂಗ್ರಸಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮರ್ಡ್ನಾವರ್ವಿಂ. ಪುಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಂದಿ 

ಫುಲಾಂ ಜೆಲೊ ಘೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಅಭಿನಂದನ್ ಕರುಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಲಿ ತರಿ 

ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಚಾ ಘರಾ ಗೆಲೊ ನಾ. ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಂಧಿನ್ ಹೊ ಏಕ್ ಉಗೊ 

ಅವ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೊ. ಆನಿ ಸಬಾರಾಂನಿ ಚಿಂತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಜಢೊಡ್ಕಾಚ್ 

ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಚರಣ್ ಸಿಂಗಾಚ್ಕಾ ಪಾಯಾಂ ಪಂದ್ಲಿ ಮಾಂದ್ರಿ ತಿಣೆ ವೊಡ್ಲಿ ಆನಿ 

ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಚುನಾವಣೆಚಿ ವಾಟ್ ಸೊಂಪಿ ಕೆಲಿ. 

ವಾಜ್ಬೇಯ್ಕ್ ಪತ್ರ್ 
ಜನತಾ ಪಾಡ್ಮಿಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಪಡೊನ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ 

ಕುತೂಹಲ್ಭರಿತ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಬೊಂಬಂಯ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ 

ಸಭೆಂತ್ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜ್ಬೇಯ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿ ಮೊರಾರ್ಹಿ ದೇಸಾಯ್ಕ್ 

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಕರ್ತಾನಾ ಅರ್ಥಾ ಅವ್ಲೆಕ್ ತೊ ಆನಿ ಉರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ಥಾ ಅವ್ದೆಕ್ 

ಬಾಬು ಜಗ್ಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸೊಲ್ಲೊ 

ಜಯ್ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣಾ ಮುಖಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಸತ್ 

ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಂ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ 

ತಕ್ಷಣ್ ವಾಜ್ಟೇಯ್ಸ್ ಏಕ್ ಪತ್ ಬರವ್ನ್ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಹಾಯ್ಲಿ. ತೆಂ 

ಪತ್ ಅಶೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ: 

6.1.1984 

ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಅಟಲ್, 

ಮೊರಾರ್ಡಿಚ್ಕಾ ಪದೆಚ್ಕಾ ಅವ್ದೆ ವಿಷಾಂತ್ ತಾಚ್ಕೆ ಆನಿ ತುಜೆ ಮದ್ಲ್ಯಾ ವಿವಾದಾಮಧೆಂ 

ಹಾಂವ್ ಉಗ್ತ್ವಾನ್ ಪಡೊಂಕ್ ಅಪೇಕ್ಸಿನಾ. ಪುಣ್ ಅರ್ಥಾ ಅವ್ಲಕ್ ಮೊರಾರ್ದಿ 

ದೇಸಾಯ್ ಆನಿ ಉರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ದೆಕ್ ಬಾಬು ಜಗ್ಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಧಾನ್ 
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ಮಂತ್ರಿ ಆಸ್ನೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸೊಲ್ಲೊ ಖಂಚ್ಕಾಯ್ ಹಂತಾರ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ಣೆಂ ತುಜೆಂ 
ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಚುಕಿಚೆಂ. ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ಚೌದರಿ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಆನಿ 

ರಾಜ್ನಾರಾಯಣಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಡ್ರಚ್ ಆಮಿ ದೋಗೀಯ್ 
ಜಯ್ಪ್ರಕಾಶಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಪಟ್ಟಾ ಗೆಲ್ಲಾಾಂವ್. ಆಮಿ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ 
ಉಲಯ್ತಾಸ್ತಾಂ ತುಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂಯ್ ಕಿ ಮೊರಾರ್ಡಿ ದೇಸಾಯ್ ಆನಿ ಚರಣ್ 
ಸಿಂಗಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿಚಿ ಪದ್ದಿ ಅಡೇಜ್ ಅಡೇಜ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ವಾ೦ಟ್ಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ 
ವಿಷಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಸೊಲ್ಲೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊಗಿ ಮ್ಹಣ್. (ಆತಾಂ ತುಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆ 
ಪ್ರಕಾರ್ ಜಗ್ಜೀವನ್ರಾಮ್ ನ್ಹಂಯ್) ಜಯ್ಪ್ರಕಾಶಾನ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ' 
ಕಿ ತಸಲೊ ಸೊಲ್ಲೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್. ಜಯ್ಪ್ರಕಾಶಾಚೆಂ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ 
ಕರ್ಹೊ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ತೆದಾಳಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಿ ನಾನಾಜಿ ದೇಶ್ಮುಖಾನ್ ಏಕ್ 

ಸೂಚನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕಿ ಮೊರಾರ್ಡಿ ದೇಸಾಯ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಪ್ರಧಾನ್ 

ಮಂತ್ರಿ ಆಸಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್. ಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ತಿ ನಾನಾಜಿಚಿ ಖಾಸ್ಗಿ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆನಿ ತಿ ಖಂಚ್ಕಾಯ್ ಹಂತಾರ್ ಚರ್ಚಾ ಜಾಂವ್ಕ್ನಾ. 

ತುಕಾ ಉಡಾಸ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಆಮಿ ಜೆಪಿಲಾಗಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ 

ಮುದ್ರಿತ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ 

ಮ್ಹಜೊ ಧಾಕ್ಟೊ ರೆಕೋರ್ಡರ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೊ. ಮುದ್ರಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ 

ಆಸಾ. ತುಕಾ ತೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ತೆಂ ಖೆಳೊನ್ 

ದಾಕಯ್ತಾಂ. ತೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಕಾ ಬರೆಂ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ 

ಸಭೆಂತ್ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳವೈತ್. 

ರೆಕಾದಾಸವೆಂ, 

ತುಜೊ ವಿಶ್ವಾಸಿ 

ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 

ಹ್ಕಾ ಪತ್ರಾಕ್ ವಾಜ್ಸೇಯ್ದಿ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಲಾಬ್ಲಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರತೇಕ್ 

ಸಾಂಗ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ನಾ. ಮದು ಲಿಮಯೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ್, ಹೆಂ ತಾಚಾ ಕವಿ 

ಕಲ್ಪನೆ೦ತ್ ಡಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾವೈತ್. 

U 
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ರೇಲ್ವೆ ಮಂತ್ರಿ 
ಪರ್ತೆಂ ನವೊ ಪ್ರಯೋಗ್ - ಜನತಾ ದಳ್ 

1988 ವರ್ಸಾಚ್ಮಾ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಜನತಾದಳಾಚೊ ಜಲ್ಮ್ 

ಜಾಲೊ. ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ರಾವೈರಾಚ್ಮಾ ವಿಶಾಲ್ ಆಂಗ್ಲಾಂತ್ ಲಾಖೊಂ 

ಲೊಕಾಮುಖಾರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಂಚೆ ಫುಡಾರಿ ಪರ್ತೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ವಿ ಎಕಾ 

ವೇದಿರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯ್ತೆ. ವಿ.ಪಿ.ಸಿಂಗ್, ದೇವಿಲಾಲ್, ಜೋರ್ಜ್ 

ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬಿಜು ಪಟನಾಯಕ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ, ಅಜಿತ್ ಸಿಂಗ್, 

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಎಸ್.ಆರ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪುಡಾರಿ ಥಂಯ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಬೋಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಾಚ್ಛ್ಮಾ ಪಾಟ್ಭುಂಯ್ದೆರ್ ಕೊಂಗ್ರಸಾವಿರೋದ್ 

1989 ವರ್ಸಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚುನಾವಣೆಂತ್ ರುುಜೊಂಕ್ ತೆ ಸಾಂಗಾತಾ 

ಆಯಿಲ್ಲಿ | 

ವಿಶ್ವನಾಡಿ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಜನತಾದಳಾಚೊ ಅದನ್ ಮ್ಹುಣ್ 

ಸರ್ವಾನುಮತೆನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚ್ಕಾ ಫುಡಾರೃಣಾಖಾಲ್ 1989 

ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲ್ಲ್ವ್ಯಾ ಚುನಾವಣೆಂತ್ ಜನತಾದಳಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ 

ಬಹುಮತ್ ಲಾಬ್ಲೊ. ವಿ.ಪಿ.ಸಿಂಗ್ ಪ್ರದಾನ್ ಮುಂತ್ರಿ ಜಾಲೊ. 

ಮುರಭಾಫರ್ಪುರಾಂತ್ 2, 83, 000 ಮತಾಂನಿ ಜಿಕ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೋರ್ಜ್ 

ಫರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ರೇಲ್ವೆ ಮಂತ್ರಿ ಕೆಲೊ. ಲಗ್ಭಗ್ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ 

ಜೋರ್ಜ್ ಪರ್ತೆಂ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಆಯ್ತೊ. | 

ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣ್ ರೇಲೈ 

ಆಜ್ ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಟ್ರೈನಿರ್ ಫಕತ್ 12 ವೊರಾಂನಿ 

ಪಾವೈತ್ ಮ್ಹಣ್ 25 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತಾಚೆರ್ 

ಹಾಸ್ತೆ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಮುಂಬಯ್ ಡಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವ್ಹೆತಲ್ಮಾಂಕ್ ವ ಮಂಗ್ಳುರ್ 

ಥಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ ವ್ಹೆತೆಲ್ಮಾಂಕ್ ಟ್ರೈನಿರ್ ವ್ಹಚೆಂ ತರ್ ಭೊಂವಾಡೊ 

ಕಾಡ್ಜ್ 42 ವೊರಾಂಚಿ ಲಾಂಬ್ ವಾಟ್ ರುರಯ್ಣಾಯ್ ಪಡ್ಚಾಲಿ. 40 ವರ್ಸಾಂ 

ಆದಿಂ ಲಾಂಬ್ ಪಯ್ಲಾಚಿ ಬಸ್ಸಾಂ ಸುರು ಜಾಲಿಂ ತೆದ್ನಾಂಯ್ ಲಗ್ಗಗ್ 24 

ವೊರಾಂಚಿ ವಾಟ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ 1998 ಜಾನೆರ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಮುಂಬಯ್ 

ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೊಂಕಣ್ ರೇಲ್ವೆ ಮಾರೂಗ್ ಬಾಂದುನ್ ಸಂಪ್ರಚ್ 
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ಕರ್ನಾಟಕಾ, ಗೊಂಯ್ ಆನಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟಾಚ್ಕಾ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಆನಿ 
ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಏಕ್ ನವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ ಸುರು 
ಜಾಲೊ. ಸಾಧಾರ್ಣ್ 100 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಪಾಣ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲೆಂ. 
ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಾಡಾವ್ನ್ ಸೀದಾ ಗೆಲ್ಮಾರ್ 
800 ಕಿಲೊಮೀಟರ್ಯೀ ಜಾಯ್ನಾ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ವಿಕಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ 
ಉರ್ಲ್ಲೊ ಕೊಂಕಣ್ ಪ್ರದೇಶ್, ರೇಲ್ವೆ ಮಾರೊಗ್ ಜಾಯ್ಕ್ ತರ್ ವೆಗಿಂಚ್ 
ಅಭಿವೃದ್ಧ ಚ್ಕಾ ವಾಟೆನ್ ಚಲ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಹಿ ರೇಲ್ಮೆ ಬಾಂದ್ಲಿ ತರ್ 

ಹ್ಯಾ ಚಾರ್ ರಾಜ್ಕ್ಮಾಂಚ್ಕಾ ಲೊಕಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಓ - 

ರೈಲಾವಾಟ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸುಲಭ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ದೊ೦ಗೊರ್, ಫಾಲ್ಕಿಂ, 

ರಾನಾಂ, ನಂಯೊ, ಶೆತಾಂ, ಭಾಟಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್ಜೆ ಕಷ್ಟ್ 

ಸಗೆಯ್ ಜಾಣಾಸ್ಲ್ಲೆ. ಸ್ವಾತಂತ್್ ಮೆಳ್ಲ್ಲ್ಯಾ 40 ವರ್ಸಾಂನಿ ಏಕ್ ಕಿಲೊಮೀಟರ್ 

ರೇಲ್ಜೆ ಸೈತ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಜೆರಾಲ್ 

ಚುನಾವಣೆ ವೆಳಾರ್ ಕೊಂಕಣ್ ರೇಲ್ಮೆ ಬಾಂದ್ಲಿ ಗಂಭೀರ್ ಭಾಸಾವ್ಲಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ 

ಮಳ್ಬಾಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮೌನ್ ರಾಜ್ ಕರ್ಕಾಲೆಂ. ಅಶೆಂ 

ಸುಮಾರ್ ಇಕ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪೊಕ್ಳ್ಯಾ ಭಾಸಾವ್ಹ್ವಾಂನಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ ಆಸ್ತಾಂ 

1990 ಫೆಬ್ರೆರಾಚ್ಕಾ 26 ತಾರಿಕೆರ್ ತೆದಾಳಾಚೊರೇಲೈ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ 

ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕೊಂಕಣ್ ರೇಲೈೈಚಿ ಬುನ್ಕಾದ್ ಉಡುಪಿಂತ್ ಘಾಲಿ. 

ಕೊಂಕಣ್ ರೇಲೈಚಿ ಚರಿತ್ರಾ 

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ್ ಯೆವ್ಹಣೆಂತ್ ಕೊಂಕಣ್ ರೇಲೈಚೊ ಭಾಗ್ 

ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ದಿವಾ-ಪಾನ್ವೆಲ್-ಉರಾಣ್ ರೇಲ್ವೈಚಿ ಯೆವ್ವಣ್ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ 

ಮಂಜೂರ್ ಕೆಲಿ. ಮಧ್ ರೇಲ್ವೆನ್ ಹಿ ವಾಟ್ ಖಂಚ್ಮಾನ್ ವಚೊಂಕ್ 

ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಾಂತ್ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ವರ್ದಿ ದಿಲಿ. ಹ್ಯಾ 

ರೇಲ್ವಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ಬೊಂಬಯ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ 

ಉರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣ್ ಪ್ರದೇಶಾ ಮಧೆಂ ಗಾಂಚ್ ಬಾಂದ್ಚೂ. ಕರಾಡ್ ಥಾವ್ನ್ 

. ಉಲ್ವಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಮೀಟರ್ ಗೇಜ್ ರೇಲ್ವೆ ಬಾಂದ್ಧಿ ಆಲೊಚನ್ 

ಆಸೊನ್ ಹಾಕಾ 'ಬೊಂಬೇ ಕೊಂಕಣ್ ರೇಲ್ವೆ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ಯೀ ದಿಲ್ಲೆಂ. 

ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಿ ಆಲೊಚನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಡಿ. 1918 ವರ್ಸಾ ಕೊಯ್ನಾ 

ನಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಮಾ ಉದ್ಕಾಚೊ ರಭಸ್ ವಾಪ್ರುನ್ ಏಕ್ ಹೈಡ್ರೊಣಇಲೆಕ್ಟಿಕ್ 

ವೀಜ್ಸಕ್ಕೆಚೆಂ ಯೆವ್ವಣ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತಾನಾ 'ಬೋಂಬೇ ಕೊಂಕಣ್ ರೇಲ್ವೆ' 

ಯೆವ್ಹ್ವಣ್ಯೀ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಜೀವಾಳ್ ಕೆಲಿ. ಕರಾಡ್, ಚಿಪ್ಪ್ಸುನ್ ಆನಿ ಉಲ್ವಾ 

ಮದೆಂ ಏಕ್ ಮೀಟರ್ ಗೇಜ್ ರೇಲೈ ಸುರು ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ರೇಲೈ ಬೋರ್ಡಾನ್ 
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ಏಕ್ ಸರ್ವೇಕ್ಸಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಹೆಂ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ್ 1919 ಥಾವ್ನ್ 

1922 ಪರ್ಯಾಂತ್'ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಎಂಡ್ ಸಧರ್ನ್ ಮರಾಠಾ ರೇಲ್ವೆ ಕಂಪೆನಿ'ನ್ 

ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. 1920 ವರ್ಸಾ ರೇಲ್ವೆ ಬೋರ್ಡಾನ್ ಚಿಪ್ಸುನ್- ದೀವಾ 

ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಮೀಟರ್ ಗೇಜಿಚ್ಕಾ ಜಾಗ್ಕಾರ್ ಏಕ್ ಬ್ರೋಡ್ಗೇಜ್ ರೇಲ್ವೆ ಆಸಾ 

ಕರ್ದಂ ಸರ್ವೇಕ್ಸಣ್ ಕರಯ್ಲೆಂ. ವಾಹನ್ ಸಂಚಾರ್ ಆನಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 

ವಿಭಾಗಾಚೆಂ ಸರ್ವೇಕ್ಸಣ್ ಕರುಂಕ್ ತೆದಾಳಾಚ್ಕಾ ಜಿ.ಆಯ್.ಪಿ ರೇಲ್ವೆಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 

ಥಾಣೆ ಯಾ ಮುಂಬ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಹಾಡ್ ಆಕೇರ್ ಜಾಯ್ದಾಯ್ 

ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆದೇಶ್ ದಿಲೊ. 1926/27 ವರ್ಸಾ ಏಕ್ ವಿಶಾಲ್ರುಪಾಚೆಂ 

ಸರ್ವಕ್ಸಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಇಂಜಿನಿಯಂರಿಂಗಾಚೊ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ್ ಮತಿಂತ್ ಧರ್ನ್ ಹ್ಕಾ 

ರೇಲೈಚೊ ಅಂತಿಮ್ ಶೆವಟ್ ದಿವಾ ಡಾವ್ನ್ ದಾಸ್ಗಾಂವ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ 
ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಕೆಲೊ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಪ್ಪುನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 

ಮುಂದರುಂಕ್ ಸುಲಭ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಮಾ ಯೆವ್ಹಣೆಕ್ 'ದಿವಾ 

ದಾಸ್ಗಾಂವ್ ರೇಲೈ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಿ ಯೆವ್ಹಣ್ ಫಾಯ್ಡಾ ಭರಿತ್ 

ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ರೇಲೈೆ ಬೋರ್ಡಾನ್ ನಿಶ್ಚಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾತ್ ಸೊಡಿಜಾಯ್ 

ಪಡ್ಲಿ. 

ಮಹಾರಮಭುಜಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಬಾಂದ್ಬಾಚ್ಕಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಯೆವ್ಹಣಂತ್ 

ಪರ್ರೆಂ ಹಿ ಯೆವ್ವಣ್ ಪುನರ್ಜೀವಂತ್ ಜಾಲಿ. ಪುಣ್ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾಚೆಂ ಕಾಮ್ 

ದಿವಾ ಡಥಾವ್ನ್ ಪಾನ್ವಲ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ರೇಲ್ವೆ ಬೋರ್ಡಾನ್ ಪರ್ತೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಮನ್ 

ಬದ್ದಿಲೆಂ ಆನಿ ಹಿ ಯೆವ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲಿ. | 

ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೇಲ್ವೆ ಬೋರ್ಡಾನ್ ಹೆಂ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾಚೆಂ 

ಕಾಮ್ ಪರ್ತೆಂ ಹಾತಿಂ ಧರ್ಲೆಂ. 1954/55 ವರ್ಸಾ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಮಾ 

ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾಂತ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚೊ ಖರ್ಚ್, ವಾಹನ್ ಸಂಚಾರಾಚಿ ಅಂದಾಜ್ ಆನಿ 

. ಹಾಂತು ಮೆಳ್ಳೊ ಫಾಯ್ದೊ ಹ್ಕೊ ತೀನ್ ಸಂಗ್ಮಿ ಮತಿಂತ್ ಧರ್ನ್ ರೂಂದ್ ಆನಿ 

ಮಧ್ಯಮ್ ರುಂದಾಯೆಚ್ಕಾ ಮಾರ್ಗಾಂಕ್ ವೆವೆಗ್ಳಿ ಅಂದಾಜ್ ಕರಯ್ಲಿ. ತಶೆಂಚ್ 

ಕೊಳ್ಳಾಂಚೆರ್ ಚಲ್ಲಿಂ ಇಂಜಿನಾಂ ಆನಿ ಡೀಸೆಲಾಚೆರ್ ಚಲ್ಲಿಂ ಇಂಜಿನಾಂ ಅಶೆಂ 

ದೋನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಇಂಜಿನಾಂ ಪ್ರಮಾಣೆ ಖರ್ಚಾಚಿ ಅಂದಾಜ್ಯೀಕೆಲಿ. 1959 

ವರ್ಸಾಚ್ಮಾ ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ರೇಲ್ವೆ ಬೋರ್ಡಾನ್ ದಿವಾ, ಪನ್ಮೆಲ್ ಆನಿ 

ಉರಾನ್ ವಾಟ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಕರ್ದೆಂ ನಿಮಾಣ್ಕಾ ಹಂತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕರುಂಕ್ 

ಅಂತಿಮ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲೊ. 93 ಮಯ್ಲಾಂ ಲಾಂಬಾಯೆಚಿ ಹಿ ದಿವಾ- ದಾಸ್ನಾಂವ್ 

ಯೆವ್ಚಣ್ 10 ಕೊರೊಡ್ ರುಪ್ಕಾಂಚ್ಕ್ಮಾ ಖರ್ಚಾರ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ 

ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲಿ. 1970 ವರ್ಸಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಡಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲಾ 

ಕೊಂಕಣ್ ರೇಲೈಚ್ಕಾ ಕಾಮಾಕ್ 750 ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಖರ್ಚ್ ಪಡ್ಬಲೊ 
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ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಪುಣ್' ಕಾಮ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕೊಂಕಣಾಚ್ಕಾ 
ಲೊಕಾಕ್ ಆನಿಕೀ ವೀಸ್ ಲಾಂಬ್ ವರ್ಸಾಂ ರಾಕೊಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಕೂಂಕಣ್ ರೇಲೈಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ 
1989 ವರ್ಸಾ ಜನತಾದಳಾಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಪದ್ಮೆರ್ ಯೆತಾನಾ 

ಕೊಂಕಣಾಂತ್ಲೆ ದೋಗ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಫುಡಾರಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ . 

ಮಹತ್ವಾಚ್ಕಾ ಸ್ನಾನಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ನಶಿಬ್ಚ್ ಸೈ. ದಕ್ಷಿಣ್ 
ಕನ್ನಡಾಚೊ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರೇಲ್ವೆ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ತರ್ 
ಕೊಂಕಣಾಂತ್ಲಾ ರಾಜಾಪುರ್ಡೊ ಮಧು ದಂಡವತೆ ದುಡ್ವಾ ಮಂತ್ರಿ 

ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. 1990 ಫೆಬ್ರೆರ್ 26 ತಾರಿಕೆರ್ ಉಡುಪಿ ಲಾಗೈಿಲ್ಕಾ ಇಂದ್ರಾಳಿ 

ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆ ರೇಲ್ವೆ ಮಂತ್ರಿ ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್-ಉಡುಪಿ ರೈಲಾ 

ಮಾರೂಗ್ ಬಾಂದ್ಚಾ ಕಾಮಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ತೆದಾಳಾತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲಿಂ 

ಉತ್ರಾಂ ಉಡಾಸ್ ವಿಸರ್ದೆ ತಸಲಿಂ ನ್ಹಂಯ್. 'ಹಾಂವ್ ರೇಲ್ವೆಂತ್ ಆಸ್ತಲೊಂವ 

ನಾ, ಹಾಂವ್ ಹ್ಮಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಚ್ ಆಸ್ತಲೊಂ ವ ನಾ, ಪುಣ್ ಆಜ್ ಹಾಂವ್ 

ತುಮ್ಕಾಂ ಆಶ್ವಾಸನ್ ದಿತಾಂ ಕಿ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ತುಮಿ ಕೊಂಕಣ್ 

ರೇಲೈಚೆರ್ ಬೊಂಬಯ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತೆಲ್ಮಾತ್.ತುಮ್ಮೆಂ ಆತಾಂಚೆಂ 

ಲಾಂಬ್ ಪಯ್ಣ್ ಮಟ್ಟೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಲಾಂಬ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ 

- ಸುಮಾರ್ 3,000 ಕಿಲೊಮೀಟರ್. ಮುರಖಾಘರ್ಪುರ್ ಡಾವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲಾ, 

ಪಾಟ್ಲಾಡಾವ್ನ್ ಡೆಲ್ಲಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯ್, ಮುಂಬಯ್ ಡಾವ್ನ್ 

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ಥಾವ್ನ್ ಉಡುಪಿ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ದಾಂ.' 

ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ವೀರೆಂದ್ರ ಪಾಟಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ 

ಹ್ಯಾ ಸಮಾರಂಭಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪುಡಾರಿ ಒಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಬ್ಲೇಶಿಯಸ್ 

ಡಿ'ಸೊಜಾ, ಕೊಂಕಣ್ ರೇಲೈಚೊ ಮುಖ್ಯಸ್ತ್ ಇ. ಶ್ರೀಧರನ್, ಕರ್ನಾಟಕಾಚಿ 

ಭಲಾಯ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಮನೋರಮಾ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಆನಿ ಹರ್ ಗಣ್ಮ್ ಪುಡಾರಿ 

ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಟಿ.ಎ.ಪೈ ರೇಲೈ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಸಪಾಣ್ ಆಜ್ 

ಜ್ಕಾರಿ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ರೇಲೈ ಬಜೆಟಿಚರ್ 

ಹೊಂದೊನ್ ರಾವ್ಲಾರ್ ಕಾಮ್ ವೆಗಿಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಪಧೈರಾನ್ ಅಷ್ಟೆ 

ದುಸ್ರೊ ಏಕ್ ಉಪಾಯ್ ಕೆಲಾ ಆನಿ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ರಾಜ್ಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಂಡಾವ್ನ್, 

ಸಾಮಾನ್ಕ್ ನಾಗರಿಕಾಂಡಾವ್ನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಿವಿಧ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಮುಳಾಂಡಾವ್ನ್ ರೀಣ್ 

ಘೆಂವ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಮ್ಹಣ್ಯೀ ಆಮ್ಮಂಬಳ್ ಬಾಳಪ್ಪಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ, 'ಜೆದ್ನಾ 

ಜೊರ್ಜಾನ್ ಉಗ್ತ್ರಾವಣೆಚ್ಶಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ 

ಕೊಂಕಣ್ ರೇಲ್ವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾತೆಲಿ, ಮ್ಹಜ್ಮಾಚ್ ಕಾನಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ 
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ಪಾತ್ಕೆಲೊಂನಾ. ಹೊಯೀ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಫುಡಾರ್ಕಾಂನಿ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ 

ಸಾಂಗ್ತಾಮೂ? ಎದೊಳ್ಹ್ವಾ ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಂಕಣ್ ರೇಲೈ ಮಾರ್ಗಾಚೊ 

ಏಕ್ ಇಂಚ್ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಜಾಲೊನಾ ತರ್ ಜೊರ್ಜಾನ್ 

ಇತ್ಲ್ಯಾ ಅಡ್ಡಣ್ಮಾಂನಿ ಭರ್ಲ್ಲೊ ಹೊ ರೈಲಾ ಮಾರೊಗ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ 

ಸಂಪಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ಣಂ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಕಶೆಂ? ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಗೆಂ. ಸಬಾರ್ ತೆಂಪ್ 

ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಮುಳೊಂಕ್ನಾತ್ಲ್ಲೊ೦. ಉಗ್ಮಾವಣೆಚೊ ಸಮಾರಂಭ್ 

ಜಾಲ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೂ ಕುಡಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ವಾಕಡೆ ಹಾಂವ್ ಗೆಲೊಂ ಆನಿ 

ಕುಡಾಚ್ಕಾ ದಾರಾಕ್ ಭಿತರ್ಲಾನ್ ಖಳ್ ಘಾಲಿ. ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ವರ್ತನ್ ತಾಕಾ ಇಲ್ಲೆಂ 

ವಿಚಿತ್ತ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. 

'ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್ ಬಾಳಪ್ಪಾ?' ತೊ ವಿಚಾರಿ ತುಳು ಭಾಶೆನ್. 
'ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಾರಾಯಾ, ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ವಾಲ್ಕಾ೦ಕ್ ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ 

ತುಂ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾಯ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ದೈರಾನ್?' 

ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ತಿತ್ಲೊ ಲಾಗ್ರಿಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಧೈರಾನ್ 

ಉಲಯ್ಲೊಂ. | 

'ಪುಣ್ ಇತ್ಲೆಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ದಾರಾಕ್ ಖಿಳ್ ಘಾಲಿಜಾಯ್ಲ್ದಿ?' 

'ಹಾಂವ್ ತುಜೆರ್ ದುಬಾವ್ತಾಂ ಆನಿ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲ್ತಾಂಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ 
ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಕಳಯ್ಹಾಯ್?' 

ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಚ್ಕಾ ವೊಂಟಾಂಚೆರ್ ಏಕ್ ಪೊಕ್ರಿ ಹಾಸೊ ಉದಲೊ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊತ್ತು ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಆಪುಣ್ ಜಾಣಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ 

'ಬಾಳಪ್ಪಾ, ತಿ ಸಗ್ಳಿ ಫಾವೊತಿ ಬಂದೊಬಸ್ಕ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಹಾ೦ವೆಂ ತೆಂ ಘೋಷಣ್ 

ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾಯ್ಗಿ? ಕೊಂಕಣ್ ರೇಲ್ವೆ ಕೋರ್ಪೊರೇಶನ್ ಘಡ್ಡೊ ನಿರ್ಣಯ್ 
ಮಂಜೂರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಾಗ್ದಾಂ ಪತ್ರಾಂಕ್ ದಸ್ಕತ್ ಕೆಲ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 

ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವೆಂ ಪರ್ಗಟ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ದಿಲಿ.' 

ಹಾಚ್ಕೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಾರ್ ಮ್ಹಯ್ನಾಂನಿ ಮ್ಹಣ್ಣ 1990 ಜೂನ್ 20 

ತಾರಿಕೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೂಂಯ್, 

ಕರ್ನಾಟಕಾ ಆನಿ ಕೇರಳ ಹ್ಮಾ ರಾಜ್ಕಾಂಚ್ಕಾ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ೦ನಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ 

ಸರ್ಕಾರಾಂಚೊ ಪುರ್ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಹ್ಮಾ ಯೆವ್ಹಣೆಕ್ ಭಾಸಯ್ಲೊ. ಕೇಂದ್ರ್ 
ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕೊಂಕಣ್ ರೇಲೈಖಾತಿರ್ ಘಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ 600 ಕೊರೊಡ್ ರುಪ್ಕಾ೦ಚ್ಕಾ 

ಭಂಡ್ವಾಳಾಂತ್ 49% (294 ಕೊರೊಡ್) ಹ್ಮಾ ಚಾರ್ ರಾಜ್ಕಾಂನಿ ದಿಂವ್ಚೊ 

ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿರ್ಣಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಮಹಾರಾಷ್ಟಾಂತ್ ಕೊಂಕಣ್ ರೇಲೈಚಿ ಲಾಂಬಾಯ್ 

೨582 ಕಿ.ಮೀ. ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ 213 ಕಿ.ಮೀ. ಆನಿ ಗೊಂಯಾಂತ್ 105 

ಕಿ.ಮೀ. ಆಸಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂತುಂ ಸರ್ವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಮೊಟೊ ವಾಂಟೊ 
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ಮ್ಹಣ್ಣ 22% (132 ಕೊರೊಡ್) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಕ್ಭರುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ ತರ್, 
ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ವಾಂಟೊ 15% ಮ್ಹಣ್ಣೆ 90 ಕೊರೊಡ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಗೊಂಯ್ 
ಆನಿ ಕೇರಳಾಚೊ ವಾಂಟೊ 12 ಟಕ್ಕೆ ಆಸೊನ್ ಎಕೆಕಾ ರಾಜ್ಕಾಕ್ 36 - 36 
ಕೊರೊಡ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೆ. ಬಾಕಿಚೆ 306 ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಲೊಕಾಡಾವ್ನ್ 
ಟೆಕ್ಸ್ ಮುಕ್ತ್ ಕೊಂಕಣ್ ರೇಲ್ವೆ ಬೊಂಡ್ ಮುಖಾಂತ 9% ವಾಡಿ ಲೆಖಾರ್ 
ರೀಣ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿರ್ಣಯ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಹ್ಕಾ 
ಖಾತಿರ್ ಕೊಂಕಣ್ ರೇಲ್ವೆ ಕೋರ್ಪೊರೇಶನ್ ಘಡ್ಲೆಂ. 

ಭರ್ತಿ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಕಾ ವಾಂವ್ಟಿನ್, ಲೇಕ್ ಮೀತ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿಂ ವಿಘ್ನ್ಅನ್ವಾರಾಂ 

ನಿವಾರ್ನ್, 1998 ಜಾನೆರ್ 26 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಡ್ಡಾಂವ್ ಥಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ 

ಕೊಂಕಣ್ ರೈಲಾಚಿ ಉದ್ಭಾಟನ್ ಶಿಟಿ ವ್ಹಾಜ್ಲಿ. ಕೊಂಕಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲಾಖೊಂ 

ಲೊಕಾಚೆಂ ಸಪಾಣ್ ಸಾಕಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಕೊಂಕಣಾಂತ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಧರ್ಲ್ಲೆಂ 

ಖೊಂಕ್ರ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್ಕಾಕಡೆ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರೀ ಕೊಂಕಣ್ ರೇಲೈಚ್ಮಾ ಯಶಸ್ವೆ೦ತ್ 

ಫಕತ್ ದೋನ್ ನಾಂವಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಬಾತ್ - ಜೋರ್ಜ್ ಅನಿ 'ನಾನಾ' 

(ಮದು ದಂಡವತೆ). 

ಕೊಂಕಣ್ ರೇಲೈಚಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಮಿ ಪಳೆತಾನಾ ತೆಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಆನ್ಕೆಕ್ 

ಅಜ್ಮಾಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸ್ತಾ. ಹ್ಮಾ ರೇಲ್ವೆರ್ ಪ್ರವಾಸ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ 

ಗೊಂಯ್, ಉತ್ತರ್ ಆನಿ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚಿ ತಿ ನಿಸರ್ಗಾಚಿ 

ಸೊಬಾಯ್, ಮಾಡ್, ಮಾಡಿಯೊ, ಹಿತಾಲ್, ಗಾದೆ- ಬೆಸಾಯ್, ವಾರ್ಯ್ಕಾಕ್ 

ಧಲ್ಹೋೊ ಭಾತಾಕಣ್ಸ್ಯೊ, ಪಾವ್ಕಿಲ್ಕಾ ದಿಸಾಂನಿ ಗರ್ಜನ್ ಕರ್ನ್, ಗಿಮ ದಿಸಾಂನಿ 

ಗುಳ್ಗುಳ್ ನಾದಾನ್ ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯೊ ನಂಯೊ, ತ್ಕಾ ನಂಯಾ ವಯ್ರ್) ಬಾಂದ್ಲ್ಲೆ 

ತೆ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಸಾಂಕ್ಟೆ, ಖಣಿಯೊಂ, ಫಾಲ್ಕಿಂ, ದಾಟ್ ರಾನಾಂನಿ ಭರ್ಲ್ಲೆ 

ಗುಡೆ ಪರ್ವತ್, ಆನಿ ತೆ ಪರ್ವತ್ ಪೊಕೊರ್ನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಸುರಂಗಾಂ, ಥೊಡಿಂ ಸ-ಸಾತ್. 

ಕಿ.ಮೀ. ಲಾಂಬ್ ಹೆರೆಕಡೆ ಖಂಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾತ್? ಸುರಂಗಾಂಚಿ ಜುಮ್ಲಾ 

ಲಾಂಬಾಯ್ 83.6 ಕಿ.ಮೀ. ಆಸಾ. ಕಿತ್ಕಾಕ್, ಸುಮಾರ್ 800 ಕಿ.ಮೀ. ಲಾಂಬ್ 

ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ರೈಲಾಮಾರ್ಗಾರ್ 179 ವ್ಹಡ್ಲೆ ಆನಿ 1670 ಲ್ಹಾನ್ ಸಾಂಕ್ಕೆ ಆಸಾತ್. 

ಹ್ಕಾ ಸಾಂಕ್ಟ್ಯಾಂಚಿ ಜುಮ್ಲಾ ಲಾಂಬಾಯ್ 20 ಕಿ.ಮೀ. ಜಾತಾ. 'ಪನ್ಮೆಲ್ ನದಿ' 

ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆ ಧರ್ಣಿರ್ ಡಾವ್ನ್ ಸಾಂಕ್ಟ್ಯಾಚಿ ಊಂಚಾಯ್ 64 ಕಿ.ಮೀ. ಆಸಾ. 

(ಲಗ್ಬಗ್ 200 ಫುಟಿ) ಹ್ಮಾ ಸಾಂಕ್ಟಾ .ವಯ್ಲಾನ್ ಪಾಶಾರ್ಜಾತಾನಾ ಸಕಯ್ಲ್ 

ಪಳೆಲ್ಮಾರ್ ಮನಿಸ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಬರಿ ದಿಸ್ತಾ. ಕರ್ಬುಡೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆ ಆಸ್ಕೈಂ 

ಸುರಂಗ್ 6.5 ಕಿ.ಮೀ. ಲಾಂಬ್ ಆಸೊನ್ ಭಾರತಾಂತ್ಲೆಂ ಅತೀ ಲಾಂಬ್ ಸುರಂಗ್ 

ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಂಪರ್ಕಾಖಾತಿರ್ 'ಫೈಬರ್ ಒಪ್ಪಿಕ್ಸ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅತ್ಕಾಧುನಿಕ್ 

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ವಾಪರ್ಲಾಂ. ಲಾಂಬ್ ಸುರಂಗಾಂ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆ ರೈಲಾಚ್ಛಾ ಸುರಂಗಾ 
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ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗುಡ್ಕಾವಯ್ಲ್ಲಾನ್ ನೀಟ್ ಸುರಂಗಾಂ ಪೊಕೊರ್ನ್ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ 

ನಿತಳ್ ವಾರೆಂ ಮೆಳ್ಳಿ ಸುವಿಧಾ ಆಸಾ. ಹಾಕಾ'ಜೆಟ್ ಫ್ಮಾನ್ ವೆಂಟಿಲೇಶನ್' (Jet 

Fan Ventilation) ಮ್ಹಣ್ಯ್ರಾತ್. | 

ಕೊಂಕಣ್ ರೇಲೈರ್ 53 ಠಾಣಿಂ ಆಸಾತ್. ಹಾಂತ್ಲಿಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ 

ಪನ್ಮೆಲ್, ವೀರ್, ಖೇಡ್, ಚಿಪ್ಫೂನ್, ರತ್ನಗಿರಿ, ಕುಡಾಲ್, ಸಾವಂತ್ವಾಡಿ 
(ಮಹಾರಾಷ್ಟಾಂತ್) ಕರ್ಮಳಿ, ಮಾಪ್ಕಾಂ, ಮಡ್ಡಾಂವ್, ಕಾಣಕೋಣ್ 

(ಗೊಂಯಾಂತ್) ಕಾರ್ವಾರ್, ಕುಮ್ಚಾ, ಹೊನ್ನಾವರ್, ಭಟ್ಕಳ್, ಕುಂದಾಪುರ್, 

ಉಡುಪಿ, ಮುಲ್ಕಿ, ಸುರತ್ಕಲ್, ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳೂರ್ (ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್) 

ಮುಂಬಯ್ಹಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ 2041 ಕಿ.ಮೀ. 

ಲಾ೦ಬಾಯೆಚಿ ವಾಟ್ ಆನಿ 41 ವೊರಾಂ ಲಾಗ್ತಾಲಿ೦. ಆತಾಂ ತಿ ವಾಟ್ 914 

ಕಿ.ಮೀ.ಇತ್ತಿ ಜಾಲ್ಮಾ ಆನಿ ಫಕತ್ 15 ವೊರಾಂಚಿ ವಾಟ್. ವೊರಾಕ್ 1 60 ಕಿ.ಮೀ. 

ಧಾಂವ್ಭ್ಚೊ ಜೊಡ್ಕೊ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿ ಹ್ಮಾ ರೇಲ್ ಮಾರ್ಗಾಚೆರ್ 

ಧಾಂವ್ತಾನಾ ಹೊ ವೇಳ್ 12 ವೊರಾಂಕ್ ದೆಂವ್ತಲೊ! ತಶೆಂಚ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ 

ಆಹ್ಮೆದಾಬಾದ್ ಮದ್ದೆಂ ಅಂತರ್ 2653 ಕಿ.ಮೀ. ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ 1358 ಕಿ.ಮೀ., 

ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಮದ್ದೆಂ ಅಂತರ್ 3033 ಕಿ.ಮೀ. ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ 2249 ಕಿ.ಮೀ., 

ಆನಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಮುಂಬಯ್ ಮದ್ದೆಂ ಅಂತರ್ 1849 ಕಿ.ಮೀ. ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ 1336 

ಕಿ.ಮೀ. ಜಾತೆಲೆಂ. | 

ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ರೇಲೈಚ್ಕಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಅಸಲಿ 

ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಲಿ ನಾ. ಆನಿ ಅಸಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ ತರ್ ಕೊಂಕಣ್ 

ರೇಲ್ವೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ತರಿ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ಮಳ್ಪಿಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್. 

ಹ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳಿಚಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕೀರ್ತ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಫಾವೊ 

ಜಾತಾ. ಹ್ಮಾ ರೇಲೈಕ್ 'ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರೇಲೈ' ನಾಂವ್ ದೀಜಾಯ್ 

ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾಗ್ಲೆ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಾಚ್ಮಾ ಉಪ್ಕಾರಿ ಲೊಕಾಡಾವ್ನ್ 

ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತೆಂ ಸಾಧ್ ನಾ ತರ್ ಎಕಾ ಟ್ರೈನಿಕ್ ತರಿ 'ಜೋರ್ಜ್ 

ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' ನಾಂವ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವತ್ತಾಯ್ ಆಸಾ. 

U 
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ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಡೊ. ದತ್ತಾ ಸಾಮಂತ್ 
1982 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಜೆದ್ನಾ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಕಾ ಲಗ್ಬಗ್ ದೋನ್ 

ಲಾಖ್ ಗಿರ್ಣಿ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂನಿ ಡೊ| ದತ್ತಾ ಸಾಮಂತಾಚ್ಛ್ಮಾ ಫುಡಾರ್ರಣಾಖಾಲ್ 
ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಕಾಳಾಕ್ ಮುಷ್ಕರ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ತೆದ್ನಾ ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 
ಮುಂಬಯ್ ಚ್ಕಾ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಶೆತಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ರುುಜೊನ್ 
ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಚೆ ಕಷ್ಟ್ ದೂಕ್ ಸಮ್ಮೊಂಚೊ ಏಕ್ ಖರೊ ಫುಡಾರಿ ಮ್ಹಣ್ 
ವಳ್ಳಾಲ್ಲಾ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಮುಖಾರ್ ರಾಂವ್ಚೊ ಆನೈಕ್ ಕಾಮ್ಲಾರ್ 

ಪುಡಾರಿ ದಿಗಂತಾರ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಭೊಗ್ಗೆಂ. ಪುಣ್ 

ಹ್ಮಾ ದೋಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಫುಡಾರ್ಕಾಂಚಿ ರೀತ್ ಆನಿ ನೀತ್ ಗೂಂಡಾಯೆನ್ 

ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಮಾ ದೊಗಾಂ ಮದೆಂ ರಾತ್ ದೀಸ್ ಫರಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ 

ಸುಸ್ತಾಲೆಂ. ಜೋರ್ಜ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಖಾಸ್ಲಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ 

ವಿಶೇಸ್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸುನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಕಾಮ್ನಾರ್ ಚಳ್ವಳಿಂತ್ ಉಡಿ ಮಾರ್ 

ಹರ್ಯೆಕಾ ಡ'ರಾಚ್ಮಾ ಆಂದೋಳನಾಂ೦ತ್ ಭಾಗ್ ಫಘುವ್ನ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ 

ಗೂಂಡಾಯೆನ್ ಶಿಕೊನ್ ವೊಳ್ಸಾಲ್ಲೊ ಫುಡಾರಿ. ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ 

ಚಿಂತಪ್ ಸಮಾಜ್ವಾದಿ ತತ್ವಾಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಹಾಕಾ ತದ್ದಿರುದ್ 

ಜಾವ್ನ್ ಡೊ| ಸಾಮಂತ್ ದಾಕ್ತೆರ್ಗಿಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ಘೆವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ದಾಕ್ತೆರ್ 

ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ತಲೊ. ಸತ್ತರಾಚ್ಮಾ ದಶಕಾಂತ್ ತೊ ಕಾಮ್ನಾರ್ ಚಳ್ವಳೆಂತ್ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಜಾಲೊ. ಮ್ಹಾಲಕಾಂಲಾಗಿಂ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಸಂಧಾನ್ ಚಲಯ್ತಾನಾ 

ಖಂಚ್ಕಾಯ್ ನಿಯಮಾಂಕ್ ಬಾಂದಿನಾಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಲಿಂಚ್ ನಿಯಮಾಂ ತಾಣೆ ಘಡ್ಲಿಂ. 

ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ತತ್ವ್ ತಾಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ನಿಯಮ್. ಮ್ಹಾಲಕಾಂಚ್ಮಾ ಹಿಸೊಬ್ 

ದಸ್ಕಾವೆಜಾಂತ್ ತಾಕಾ ಪಾತ್ಮೆಣಿ ನಾ. ತೊ ಮ್ಹಣ್ಬಾ 'ಹಿಸೊಬಾಂತ್ ನಷ್ಟ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ 

ಕಂಪೆನಿ ಮ್ಹಜಿ೦ ಅತಿರೇಕ್ ಮ್ಹಣ್ಣಿಂ ಮಾಗ್ಲಿಂ ಕಶಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಘುತಾ?' 

ಜೋರ್ಜಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಸಣಾಖಾಲ್ ಖಂಚೇಂಯ್ ಮುಷ್ಕರ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ 

ತರ್ ತೆಂ ಹಪ್ಕ್ಯಾಭಿತರ್ ವ ಚಡ್ಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ 15 ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಯಶಸ್ವಿ 

ಡ'ರಾನ್ ಸಂಪಾಜಾಯ್. ತಸೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ನಾ ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಚಡ್ 

ಗಳಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ತೊ ಮುಷ್ಕರ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಯ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಕ್ 

ಚಡ್ ನಷ್ಟ್ ಆನಿ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಪಳೆತಾಲೊ. ಕಿತ್ಕಾಕ್, ಏಕ್ ಮುಷ್ಕರ್ 

ಲಾಂಬಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಡೆಂ ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ತೆಂ ದೋನೀ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ಮಾನಾಚೆಂ, 

ಪ್ರತಿಷ್ಟೆಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಜಾತಾ. ಖಂಚೇಂಯ್ ಮುಷ್ಕರ್ ತಾಣೆ ಹ್ಮಾ ಹಂತಾ 
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ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಡೆಂನಾ. ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ತಾಚ್ಮಾ 

ಮತಿಂತ್ ಸದಾಂ ಆಸ್ತಾಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಕ್ ಮಾರ್ ಪಡ್ಡಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ 

ಖಂತ್ ತಾಕಾ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಖಂಚೇಂಯ್ ಮುಷ್ಕರ್ ಕಾನೂನಾಭಾಯ್್ ಮ್ಹಣ್ 

ಕೊಡ್ತಿನ್ ತೀರ್ಪ್ ದೀವ್ನ್ ಯೂನಿಯನಾಚಿ ಮಾನ್ಕತಾ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಜೊ ಸಂಭವ್ 

ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಸಲ್ಮಾಕಡೆ ಮಾನ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಯೂನಿಯನಾನ್ ಮುಷ್ಕರಾಚೊ ಉಲೊ 
ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ದಾಕ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚಿ ಏಕ್ 'ಆಅಕ್ಟನ್ ಕಮಿಟಿ' ಉಲೊ ದಿತಾಲಿ. 

ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ನವೆಂ ವಿಧಾನ್ ಜೊರ್ಜಾನ್ ಪನ್ನಾಸಾವ್ಕಾ ದಶಕಾಂತ್ 'ಬೆಸ್ಟ್' 

ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚ್ಕಾ ಮುಷ್ಕರಾ ವಳಾರ್ ಆದಧಾರ್ದೆಂ. ತ್ಕಾ ವರ್ವಿಂ ಮುಷ್ಕರ್ 

ಕಾನೂನಾಭಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲೆಂ ತರಿ ಯೂನಿಯನಾಚಿ 

ಮಾನ್ಯತಾ ಕಾಯಾಮ್ ಉರಿ. ಹಂ ಭೋವ್ ಬುದ್ಧಂತ್ಕಾಯೆಚೆಂ ವಿಢಾನ್ ಆತಾಂ 

ಚಡಾವತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಯೂನಿಯನಾಂನಿ ಮಾಂದುನ್ ಘುತ್ಹಾಂ. 

ಡೊ| ಸಾಮಂತಾಚೆಂ ತತ್ವ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಆಪ್ಲಿಂ ಮಾಗ್ಲಿಂ ಮಾಂಡ್ಜ್ಯಾ 

ಪಯ್ಲೆಂ ಕಂಪೆನಿಕ್ ತಿತ್ಲೆಂ ದಿಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸಾಗಿ ವ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ದ್ಜೂನ್ 

ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಸೈರಾಣ್ ತಾಕಾ ಲಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಯಾ ತಂ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ 

ಭೊಗಾನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಮುಷ್ಕರ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ತರ್ ತೆಂ ಲಾಂಬೊನ್ ವ್ಹಚಿಂ ವ 

ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಭಾಯ್ ವ್ಹಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸ್ಲಿಂ ತರ್ ತಂ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಿಜಾಯ್ 

ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಬಳಾದಿಕ್ 

`ರುಜ್ಜ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ 1982 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ 

ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಚಲೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾಂವ್ ನಿಶಾನಿ ನಾಸ್ತಾಂ ಸಂಪ್ಲ್ಲೆಂ 

ಗಿರ್ಣಿ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚೆಂ ಮುಷ್ಕರ್. 

ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಕಾಪ್ಸಾಚ್ಕಾ ಗಿರ್ಣಿ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚಿಂ ಮಾಗ್ಲಿಂ 

ವ್ಹಾಡೊನ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ಉಣೂ ಸಾಂಬಾಳ್, ವೇಳ್ ಮಿರ್ವೊನ್ ಕಾಮ್, 

ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಅಪಾಯ್ಕಾರಿ ವಾತಾವರಣ್ ಅಶೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಕರುಂಕ್ ವೇಳ್ 

ಪಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಅಸಲ್ಮಾ ಸಂಧಿಕಾಳಾರ್ ಡೊ| ದತ್ತಾ ಸಾಮಂತ್ ತಸಲೊ 

ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಪಳೆನಾಸ್ಟೊ ಫುಡಾರಿ ಮೆಳ್ಳೊ ಮ್ಹುಣ್ವಚ್ ಮುಷ್ಮರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ 

ತಳ್ನಾತಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲಾ ಬರಿ. ಸುಮಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಗಿರ್ಣ್ಮಾಂನಿ ಲುಗ್ಬಾ 

ಉತ್ಪಾದನೆಚೆರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಜೆದ್ದಾ 1978 ವರ್ಸಾ 

ಜನತಾ ದಳಾಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಉದ್ಯಮ್ 

ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲೊ ತಾಣೆ ಗಿರ್ಣ್ಮಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ ಕಿ 

ಲುಗ್ಬಾ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕಾಯ್ದೊ ಗಿರ್ಣ್ಮಾಂಕ್ ವಿರೋದ್ ರಾವ್ಹಾ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯೊ 

ಗಿರ್ಣಿ ಅಸ್ವಸ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹೆಂಚ್ ಕಾರಣ್. 
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'ಪವಾರ್-ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸೊಲ್ಲೊ ' 
ಅಶೆಂ ಗಿರ್ಣಿ ಕಾಮ್ನಾರ್ ಸಾಂಬಾಳಾಂತ್ ಭಡ್ತಿ ಮೆಳೊಂಕ್ 1979 ವರ್ಸಾ 

ಮುಷ್ಕರಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಉದ್ಯಮ್ ಮಂತ್ರಿ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ 
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಶರದ್ ಪವಾರಾನ್ ಮೆಳೊನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 
ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಕ್ "ಪವಾರ್-ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸೊಲ್ಲೊ' ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಪಡ್ಡಾಂ. 1979 
ನವೆಂಬರ್ 29 ತಾರಿಕೆರ್ ಹ್ಮಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಸ್ಕತ್ ಪಡ್ಲಿ ಆನಿ 1980 ಜಾನೆರ್ 
ಥಾವ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಾಮ್ನಾರಾಕ್ ರು.45 ತತ್ಕಾಲಿಕ್ ಭಡ್ತಿ ಮೆಳ್ಳಿ. 

ಗಿರ್ಣಿ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಚೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ 
ಜಾಲ್ಮಾರೀ ತೆಂ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸಾನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಡೊ| 
ದತ್ತಾ ಸಾಮಂತ್ ದೆದೆಸ್ಟಾರ್ ಜಾಲೊ. 1982 ಒಕ್ಟೋಬರ್ 11 ತಾರಿಕೆಥಾವ್ನ್ 
ತೀನ್ ದೀಸ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಂದ್ ದವ್ರಂಕ್ ತಾಣೆ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಹ್ಕಾ 
ವೆಳಾರ್ ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಡಾವ್ನ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 'ಬೆಸ್ಟ್ 

ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನಾ'ಚೊ ಪುಡಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಸತ್ತರಾವ್ಮಾ 

ದಶಕಾಂತ್ ಡೊ| ದತ್ತಾ ಸಾಮಂತಾಚೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್ ಪರ್ಜಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲಾನ್ 
ಸಬಾರ್ 'ಬೆಸ್ಟ್' ಕಾಮ್ಲಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ವ್ಹಾಳ್ಳೆ ಆನಿ ತಾಣೆ 'ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಮ್ಲಾರ್ 

ಯೂನಿಯನ್' ಘುಡ್ಡೆಂ. ತ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಡೊ| ಸಾಮಂತಾನ್ ಆಪ್ಲ್ವಾ 

ಯೂನಿಯನಾಂತ್ 85% ಕಾಮ್ಧಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ 

ತರಿ ಹೆಂ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ತೊ ಸಕೊಂಕ್ನಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಮಾ ದೊಗಾಂ ಕಾರ್ಮಿಕ್ 

ಫುಡಾರ್ಕಾಂ ಮಧೆಂ ಹೊ ವಿಷಯ್ ಮುರ್ಮುರೊನ್೦ಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

ಗಿರ್ಣಿ ಕಾಮ್ನಾರಾಂಕ್ ಸಮರ್ಥ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ 'ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಂದ್' ಉಲೊ 

ದಿತಾನಾ ಜೋರ್ಜ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿತ್ಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕುತೂಹಲ್ ಸಗ್ಭ್ಯಾಂಕೀ 

ಉಬ್ಬಾಲ್ಲೆಂ ಸಹಜ್. ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಡೊ| ಸಾಮಂತಾಚೆಂ ವಿಧಾನ್ ತಾಕಾ ಪಸಂದ್ 

ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಏಕ್ ಯೆವ್ಹಣ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲಿ. 

ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಸಮಸ್ಕಾಂ ಉದೆಲ್ಲ್ವಾ ವೆಳಾರ್ ತಿಂ ಕಶಿಂ ಸೊಡಯ್ದ್ಹಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ 

ಹೆಂ ಏಕ್ ನಿದರ್ಶನ್. | 

ಜೋರ್ಜಾನ್ 'ಬೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನಾ' ತರ್ಫೆನ್ ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯೆ 

ಭಾತೆಂ, ಘರ್ ಭಾಡ್ಕಾ ಭಾತೆಂ ಆನಿ ರಜೆಂತ್ ಪಯ್ಣ್ಲಾ ಭಾತೆಂ ಹೆಂ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ 

ಖಾತಿರ್ ಮುಷ್ಕರ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಹೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್ 

' ಬಗಾರ್ ಅನಿಶ್ಚಿತ್ ಕಾಳಾಕ್ ಲಾಂಬ್ರೆಲೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ 

ಯೂನಿಯನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಕಾಂನಿ ಡೊ| ಸಾಮಂತಾಚ್ಕಾ ಉಲ್ಮಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ 

ಮುಷ್ಕರ್ ಕೆಲೆಂ ವ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ 
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ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂಚೆರ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಹ್ಮಾ ದೊಗಾಂ ಪುಡಾರ್ಮಾಂ ಮದೆಂ ಘುರ್ಷಣ್ 

ಸಬಾರ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದಿಸಾಳ್ಕಾ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಖಾಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಒಕ್ಟೊಬರ್ 

13 ತಾರಿಕೆರ್ ಡೊ| ಸಾಮಂತಾನ್ 'ಬೆಸ್ಟ್' ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಪಾಟಿಂ 

ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಪುಣ್ ಜೊರ್ಜಾನ್ ಮುಷ್ಕರ್ ಮುಖಾರ್ 

ವ್ಹೆಲೆಂ ಆನಿ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಚ್ಕಾ ಟ್ 

ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ. 

ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆ ದೋಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಪುಡಾರಿ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ 

ವಿರೋದ್ ಕರುಂಕ್ ಎಕಾ ವೇದಿರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯ್ಲೆ. 

U0 
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'ಹಾಂವ್ ಕಸೊಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್' 
(' ಇಲಸ್ಟೇಟೆಡ್ ವೀಕ್ಷಿ ಓಫ್ ಇ೦ಡಿಯಾ ' ಹ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಹಫ್ತಾಳ್ಕಾಚ್ಕಾ 1970 ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 
ತಾರಿಕೆಚ್ಕಾ ಅಂಕ್ಕಾಂತ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಲೇಖನಾಚೆ ಥೊಡೆ ಅಂಶ್) 

ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಹ್ಮಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಕಿ ಮನ್ಶಾನ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್. 
ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಶೆತಾಂ ಪುಣ್ ಹ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ ಎಕಾ ವಿಶಾಲ್ ಬಾಂಧಾವಳಿಚ್ಕಾ 
ಸಂಘಟಿತ್ ಧರ್ಮಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸಾನಾ. | 

ಹಾಂವ್ ಕಸೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್? ಕಾಂಯ್ ಲಾಂಬ್ ರೂಂದ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾ 0 ಸತ್ಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ 

ಜಾಲ್ಮಾರ್, ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲೊಂ ದೆಕುನ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ 

ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾಲೊಂ ಆನಿ ಬಾಪ್ತಿಜ್ಮ್ ಫೆತ್ಹೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಸ್ವಖುಶೆನ್ 

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಇತ್ಲೆಂ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಕಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಜೊ 

ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾನ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ತಾ ತೊಚ್ 

ಖರೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಘೋಶಣ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ 

ಜೀಣ್ ಆನಿ ಶಿಕವ್ನ್ ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಚಲ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ 

ಧಯ್ರ್ ಘೌಿತಾಂ. ಕ್ರೀಸ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತರ್ ದುಬಾವಾವೀಣ್ ಸೋಶಲಿಸ್ತ್ 

ಚಿಂತಾಪ್ ಆನಿ ಭಾವನೆಚೊ ಪುಡಾರಿ ಜಾತೊ. ಹಾಂವ್ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಕುವಾಳೆ ಕಾತರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ 

ಥೊಡ್ಕಾಂಕ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆ ವಿರೋಧ್ ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ 

ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ತಾಂ ಕಿ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಪಾಡ್ತಿಚೆಂ ಘೋಶಣ್ ಎಕಾಮೆಕಾ 

ಸಂಪೂರ್ಣ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ಬಾತ್. ದೆಕುನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಮಾಜ್ವಾದಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ ಏಕ್ 

ಖರೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಯೀ ಜಾವ್ದಾಸ್ಕತ್. 

ಅಸಲೊ ಅಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ವಾದ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಮಾಂಡ್ಬಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಥೊಡೆಂ 

ವಿವರಣ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜೆ ವಾಚ್ಚಿ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಕೆಲೆ ಕಿ ಮುಳಾವೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ 

ಏಕ್ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಸಂಘಟಕ್, ಸಂಯುಕ್ತ ಸೋಶಲಿಸ್ತ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ತಸೊ ಲೋಕ್ಸಭಚೊ 

ಸಾಂದೋಯೀ ಜಾವ್ನಾಸಾ೦. ಚಡ್ ಕಾಮಾಂಖಾತಿರ್, ಚಡ್ ಸಾಂಬಾಳಾಖಾತಿರ್ ಆನಿ 

ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚೊ ಜಿಣ್ಕೆ ಪಾಂವ್ಹೊ ವಯ್ರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ರುಜೊನ್ 

ಆಯ್ದಾಂ. ಬೇಕಾರ್ ಆಸೊನ್ ಭುಕೆ೦ವ್ದೊ ಮನಿಸ್ ಪುರ್ತೊಮನಿಸ್ ನ್ಹಂಯ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಕೀ 

ಲೊಕಾಥಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಖಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಭುಕೆಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ 

ತಾಂಕಾನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿ ತರಿ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಆಸಾ ಕಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ 

ಖಾಣ್ ಅಜ್ಕಾಪಾಂನಿ ವ್ಹಾಡಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ವಾಡ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಕಾಕ್, ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾಂಕ್ 
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ತತ್ವಜ್ಞಾನ್ ಆನಿ ದೇವ್ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಖಾಣ್ ನ್ಹಂಯ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚೆರ್ ಬಿರ್ಮತ್ 

ದಾಕಯ್ಲಿ - ಕೊಡ್ಕಾರ್, ಕುಡ್ಡೆ, ಆರ್ಮಾರ್ಲ್ಲೆ, ಕಷ್ಟೊಂಚಿ ಸ್ತ್ರೀ. ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ ಯೀ ವೈಜಕೀ 

ಸೇವಾ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆ, ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಹಳ್ಳ್ಯಾಂನಿ ತಿ ಬರಿ ಆನಿ ಉಂಚ್ಲಿ ಮೆಳಾಶೆಂ 

ಸಾಧನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್. 
ಬಾಂಯ್ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಮಾರಿತನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಲಾಗಿಂ ಕ್ರೀಸ್ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ 

ಉಲಯ್ಲೊ. ಬರ್ಕಾ ಸಾಮಾರಿತನಾಚಿ ತಾಣೆ ಸೊಬಿತ್ ಒಪಾರ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ತಾಚ್ಕಾ ಕಾಳಾರ್ 

ಸಾಮಾರಿತಾನಾಂಕ್ ಜುದವ್ ಕಾಂಟಾಳ್ಬಾಲೆ. ಮ್ಹಜಿ ಪಾಡ್ತ್ ಮಾತ್ರ್ ಏಕ್ ನೀಜ್ 

ವರ್ಗಭೇದ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ್ ಉಬಿ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಬಾ. ಸ್ಟಾತಂತ್್ ಮೆಳೊನ್ 23 

ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಕೊನ್ಕಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹರಿಜನಾಂಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಜಾತಿಚ್ಕಾಂಕ್ 

ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಜಿಣ್ಮೆ ಪಾಂವ್ಲೊ ವಯ್ರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಮಿ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. 

ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಪಯ್ಕೆ ಆನಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ಕಾಯ್ ಚಿಲ್ಲಿಲಿ. ತಾಣೆ ದುಬ್ಭ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ಖಾಲ್ತ್ವ್ಮಾಂಚೆರ್ 

ಬೆಸಾಂವ್ ಘಾಲೆಂ ಆನಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿ ನ್ಹಂಯ್ಡ್ ಪೃಥ್ವಿ ತಾಂಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಕೆಲಿ ಬಗಾರ್ ಸರ್ಗ್ 

ಸೈತ್. 

ಆಮೀಂಯ್, ದಳ್ಳಾರ್ ಆನಿ ಗ್ರೇಸ್ ಕಾಯೆ ವಿರೋಧ್ ರುುಜ್ಞಾಂವ್ ಆನಿ ಭುಂಯ್ 

ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭುಂಯ್ ವಾಂಟುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಚಳ್ವಳ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ರೀಣ್ 

ದಿತೆಲ್ಕಾ ಲಾಭಾಡಿಂಕ್ ಆನಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ತಾಂಕ್ ದೇವ್ಮಂದಿರಾಥಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಹಾಯ್ಲೆ. ತಾಣೆ 

ಅಸಲ್ಕಾ ಲುಟ್ಕಾರ್ ಆನಿ ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಮನ್ಶಾಂಥಂಯ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಕಾಂಟಾಳೊ ದಾಕಯ್ಲೊ. 
ಆಮೀಂಯ್ ವ್ಹಾಡಿಚ್ಮಾ ಲಾಭಾಡಿ ದರಿ ವಿಷಾಂತ್ ಆನಿ ವಸ್ತುಂಕ್ ವಾಜ್ಪಿ ಮೊಲಾಂ 

ಠರಾಂವ್ಚಾ ವಿಷಾಂತ್ ಚಳ್ಚಳ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. 

ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಜೀಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಶೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವಾ. ಆನಿಕೀ ಅಸಲಿ೦ 

ಜಾಯ್ತಿಂ ದೃಷ್ಟಾಂತಾಂ ಹಾ೦ವೆಂ ದೀವೈತ್. ಪುಣ್ ಎಕಾ ಖರ್ಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾನ್ ಖರೊ 

ಸಮಾಜ್ವಾದಿಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಣಾಕ್ ಹಿಂ ದೃಷ್ಟಾಂತಾಂ ಪುರೂ. 

ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಕಿತೆಂ? ದೇವ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಮಧೆಂ ಆಸ್ಚೊ ಸೀದಾ ಸಂಬಂದ್ಚ್ 

ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಶೀರ್ ಅರ್ಥ್ ಘೆತ್ಲೊ ತರಿ ಕ್ರಿಸ್ಕಿಮಂಡಳಿ ಆನಿ ತಾ೦ತ್ಲಿ ಮೆಟಾಮೆಟಾಂಚಿ 

ಬಾಂಧಾವಳ್ ಹ್ಮಾ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಏಕ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಧರ್ಮಾಚೊ 

ವಿಶಾಲ್ ಅರ್ಥ್ ಕರ್ಡೊ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಜಸೊ ಮನ್ಶಾ ಸಂಬಂಧ್ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್ತಾ ತಸೊಚ್ 

ಮನ್ಶಾನ್ ಹೆರಾಂಲಾಗಿಂ ಸಂಬಂದ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ 

ವಳ್ಕೊಂಕ್ಜಾಯ್. ಖುರಿಸ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಏಕ್ ನಿಶಾನಿ ಧರ್ಮಾಚ್ಕಾ ಅಸಲ್ಮಾ ದೊಡ್ಕಾ 

ಸಂಬಂಧಾಚಿ. ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್, ದೊಳ್ಕಾಂಕ್ ದಿಸ್ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚೊ ತುಂ ಜರ್ ಮೋಗ್ 

ಕರಿನಾಂಯ್, ದೊಳ್ಳಾಂಕ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಚೊ ತುಂವೆಂ ಮೋಗ್ ಕರ್ದೂ ಜಾಲ್ಮಾರೀ 

ಕಸೊ? 

ಹ್ಮಾ ದೋನೀ ಸಂಬಂಧಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಕ್ರಿಸಿಮಂಡಳಿ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್. 
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ಕೊಣಾಯ್ ಸಾದ್ಕಾ ಮನ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಿಮಂಡಳಿ ವಿಷಾಂತ್ ತಾಚ್ಛಾ ಮತಿಚೆರ್ 
ಕಿತೆಂ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲಾ ರ್ ತೊ ದುಬಾವಾವೀಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾ ಕಿ 
ಕ್ರಿಸ್ತಿಮಂಡಳಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದುಬ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಅಶಿಕ್ಟಾ 60ಕ್ ಮತಾಂತರ್, ಮಜ್ಬೂತ್ ದೇವ್ 
ಮಂದಿರಾಂ ಆನಿ ಉಂಚ್ಲಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ, ಕೊಲೆಜಿ. ಪುಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಆನಿ 
ಕೊಲೆಜಿ ಜಿಂ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಧ್ಯಮ್ ಆನಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಕಾ೦ ಖಾತಿರ್ 
ಚಲ್ತಾತ್ ತಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆಚೆಂ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಕತ್? ಚಡ್ ಪಯ್ಕೆ ಭರುಂಕ್ 
ತಾಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಮೆತ್ರಿಂನಿ ಸೈತ್ ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾಗೆ ದೀವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಿಮಂಡಳಿ ವರ್ಗಭೇದ್ 
ಕಾಯಾಮ್ ಕರ್ರಾ! 

ಕ್ರಿಸ್ತಿಮಂಡಳಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘಟನೆಂತ್ ಆನಿ ಬಾಂಧಾವಳಿಂತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬದ್ದಾಲ್ಕಾ 
ಶಿವಾಯ್, ತಿ ಸೆವೆಚಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಿಮಂಡಳಿ ಜಾಲ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್, ದುಬ್ಭ್ಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಚಿ 
ತಿ ಜಾಲ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತಿಚಿ ಗರ್ಜ್ ಉರಾಶಿನಾ. ಕಾಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಮಂಡಳಿಂತ್ 
ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅತೀ ಪವಿತ್ರ್ ಆನಿ ಉಲ್ಲಂಘನ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ 
ಸಂಗ್ಲಿಂನಿ ಸೈತ್ ಆತಾಂ ವಾದ್ ಆನಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಬ್ಹೊನ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟ್ಲಾಂ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ ಕಿ ವೆಗಿಂಚ್ ವೆವೆಗ್ಳೊ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಮಂಡಳಿ ಎಕ್ಟಟೊನ್ ವಾಂಜೆಲಾಂಚ್ಕಾ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಯೆತೆಲ್ಕೊ ಮ್ಹಣ್. ತೆದಾಳಾ ಮಾತ್ರ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿಮಂಡಳಾಚಿ 
ಗರ್ಜ್ ಉರೈೆಲಿ. 

ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಪರಿಶೀಲನ್ 

ಬಾವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಮಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ಜೋರ್ಜ್ 

ಧರ್ಮಾವಿಷಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ವಿಚಾರ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಉಚಾರ್ತಾ. ನಾಂವಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ 

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆಸ್ಕೆತ್. ಪುಣ್ ತಾಣೆ ಖರೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಯ್ದೆ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಪೆಲ್ಮಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ 

ತಾಕಾ ಆಸಾಜಾಯ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟಾಖಾತಿರ್ ತಾಣೆ ವಾವ್ರಿಜಾಯ್. ಜೊರ್ಜಾನ್ 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ಹಂ ಪ್ರತಿಪಾದನ್ ಕೆಲಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, ತ್ಕಾ ಪರಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ 

ತೊ ಪೆಚಾಡ್ಹಾ. ದೆವಾಕಡೆ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಪೆಲ್ಕಾ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಚೊ ಸೀದಾ ಸಂಬಂದ್ಚ್ ಖರೊ 

ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ ತೊ. ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಮಂಡಳಿಚ್ಕಾ ನಿಯಮಾವಳಿಂತ್ ವ್ಹಾಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 

ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸಾನಾ ಜಾವೈತ್. ಪುಣ್ ತಾಚಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವೃಣಾಂತ್ ಮನ್ಯಾಪಣ್ 

ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಕೊಣೇಂಯ್ ನೆಗಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಕ್ನಾ. 

ಎಕಾ ಘಡ್ಕೆಕ್ ಚಿಂತ್ಕಾಂ, ಜೋರ್ಜ್ ಜರ್ತರ್ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಸಂಘಟನ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀ 

ಶೆತಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಬದ್ದಾಕ್ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ಲಿ ತರ್ಬೆತಿ ಪೂರ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಯಾಜಕ್ಪಣಾಚಿ ದೀಕ್ಷಾ 

ತಾಣೆ ಘೆತ್ಲ್ಲಿ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತೆಂ? ಮಂಗ್ಳುರ್ ವ ಮಂಗ್ಳುರಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ 

ಫಿರ್ಗಜ್ ಚಲಂವ್ದಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಸೈಂಬಿಕ್ ಭಾಷಣ್ ಶಾಥೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ 

: ಪ್ರಸಂಗ್ ದೀಂವ್ಕ್, ರೆತಿರ್ ದೀಂವ್ಕ್, ಮಿಸಾಂವ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಹರ್ ಆತ್ಮಿಕ್ 

ಕಾರ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ ತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆತ್ಮಿಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಖಂಚ್ಕಾಯ್ 
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ಥರಾನ್ ದುಕಂವ್ಕ್ ನಾ ತರ್ ತಾಕಾ ಬಿಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾಯೀ ಆಸ್ತಿ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ 

ಸಮಾಜೆಂತ್ ತಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಆನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾ ವ್ಹಾಡ್ತಿ ತಾಂತುಂ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ 

ದಿಷ್ಟಿನ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಹೆಂ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸಾತ್. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಜೋರ್ಜ್ 

ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಏಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಫುಡಾರಿ ಜಾಲಾ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಮಾಜೆಂನಿ 

ತಾಕಾ ಮಾನ್ ಆಸಾ. ಆಜ್ ರಾಜಕೀ ಶೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಖರಾಕ್ ತೊ ಪಾವ್ಲಾ 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಏಕ್ ಖರ್ಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಬರಿ ದುಬ್ಭ್ಯಾಧಾಕ್ಟಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಟ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೊಶೆಡ್ಜಾಚ್ಕಾ 

ತಾಳ್ಕಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತತ್ಪಾಂನಿ ನಿಷ್ಟಾವಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೆಂ 

ಸಾಧ್ಕ್ ಜಾಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ ಮಾರ್ ಖಾಯ್ದೆ ಪಡ್ಡ್ಹ್ಯಾತ್, 

ಕಾಮ್ದಾರಾಂಚ್ಕಾ ಹಿತಾ ಖಾತಿರ್ ಜಯ್ದಾಕ್ ವ್ಹಚೊಂ೦ಕ್ ಪಡ್ದ್ಡಾಂ, ದಗ್ದೊಣಿ ಭೊಗುಂಕ್ 

ಪಡ್ಲ್ಯಾ, ಟೀಕಾ ಆನಿ ಹಿಣ್ಸೊಣಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ಅಸಲ್ಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ 

ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗಾನಾ? ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ ಹಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡ್ಡ್ಯಾ? 

ಧಾರ್ಮಿಕ್ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಮೆಜ್ಜ್ಮೆಲ್ಕಾಂನಿ ಆನೈಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಗಜಾಲ್ 

ಲೆಕಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ನಾ. ಜರ್ತರ್ ಜಾಣಾಸೊನ್ ವ ನೆಣಾಸೊನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಅಪೇಕ್ಟಿಲ್ಲ್ಯಾ 

ಪ್ರಕಾರ್ ತಾಂಚ್ಕಾ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಕಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆ ತಾಂಚಿ ಮಜತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ ವ 

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಖಂಚ್ಕಾಯ್ ಥರಾನ್ ತಾಣೆ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ತರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ 

ವ್ಹಡಿಲಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ತಿ? ತೆ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಟೀಕಾರ್ ಕರ್ತೆ? ನಾ, 

ಖಂಡಿತ್ ನಾ. 1918 ವರ್ಸಾ ಮುಂಬಂಯ್ಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಕಾಂನಿ 

ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೊ ಸತ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ತ್ಕಾ ಸಮಾರಂಭಾಕ್ ಕಾಡ್ದಿನಾಲ್ ವಲೇರಿಯನ್ 

ಗ್ರೇಸಿಯಸ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಜೊರ್ಜಾನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಕಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ 

ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವೆಳಾರ್ ಭೊಗ್ಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ನಷ್ಟ್ ವಿವರಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಮಾ ಆವಯ್ಬಾಪಾಯ್ಕ್ 

ತಾಣೆ ವಿಶೇಸ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಲೆಂ. ಹೆಂ ತಾಣೆ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಕೆಲೆಂ? ಥೊಡ್ಕಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ 

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ World Council of Churches (ಸ್ತಿ ಮಂಡಳಿಂಚೆಂ 

ಜಾಗತಿಕ್ ಸಮ್ಮೇಳನ್) ಜಮ್ಲ್ಲೆ೦ ಆಸ್ತಾಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ತಾಕಾ ಪ್ರತೇಕ್ 

ಆಮಂತ್ರಣ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಚೆಕರ್ನಾ ವಿಶೇಸ್ ಭಾಷಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ 

ಕಿತೆಂ? ಥೊಡ್ಕಾಚ್ ಮ್ಹಯ್ನಾಂ ಆದಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ಹಾ ಬಿಸ್ಬಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತಾಕಾ 

ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕಿತ್ಕಾಕ್? ತಾಂಕಾಂ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನ್ಹಂಯ್? ಕಿತ್ನೆಶ್ಶಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ 

ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂಕ್ ತಾಕಾ ಆಪಯ್ತಾತ್ - ಜಾಂವ್ದಿ ದೇಶಾಂತ್ ಯಾ ವಿದೇಶಾಂತ್ 
- ಆನಿ ಭಾಷಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್ತಾತ್. ತಾಚ್ಕಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾತಾತ್. 

ತಾಚೆಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಫೆಂವ್ಚಣಇತ್ತೆಂ ವಿಶಾಲ್ ಮನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ 

ದಾಕಯ್ಲಾಂ. | 

_] 
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ಸಮತಾ ಹಾಡ್ಕ್ ಘಡ್ಲಿ 
ಸಾಧಾರ್ಣ್ 1992 ವರ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಜನತಾದಳಾಂತ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಉಣೊ 

ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹಾಕಾ ಸಬಾರ್ ಕಾರಣಾಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಿಹಾರ್ಲೆ 
ಫುಡಾರಿ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಆನಿ ಶರದ್ ಯಾದವ್ ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಪಯ್ಸ್ 
ದವ್ರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಜೋರ್ಜ್ ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಪಾವ್ಟಿ ಲೋಕ್ಸಭೆಕ್ 
ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. 1967 ವರ್ಸಾ ಜೆದ್ದಾ ತೊ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ಲೋಕ್ಸಭಾ ಸಾಂದೊ 
ಜಾಲೊ, ತೆದ್ನಾ ಆನಿ ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ 1971 ವರ್ಸಾ ಮಾತ್ರ್ ತೊ ಬೊಂಬಂಯ್ಡ್ 
ಚುನಾವಣೆಕ್ ರಾವ್ಲ್ಲೊ. ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿ ತೊ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ 
ಪಾವ್ಟಿ ಬಿಹಾರಾಂತ್ ತೊ ಚುನಾವಣ್ ಜಿಕ್ಲಾ. ಬಿಹಾರ್ಹಾ ಫುಡಾರ್ಕಾಂಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ಕೊಡು 

ಗುಳಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಕೆತ್. 

1994 ವರ್ಸಾ ಜನತಾದಳಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಜ್ಯಾ ಚುನಾವಣೆ೦ತ್ ಶರದ್ 

ಯಾದವ್ ಆನಿ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಉಮೇದ್ವಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಜೋರ್ಜ್ 

ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಕಾ ರಾಜಕೀ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಏಕ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್ ಆನಿ 

ತಾಚ್ಮಾ ಪರ್ಜಳಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಕುಡ್ಡ ಜಾತಲ್ಮಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಂಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜನತಾದಳ್ 

ಫುಡಾರ್ಕಾಂನಿ ಶರದ್ ಯಾದವಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಂಚ್ಲೊ. ಹಾಂತುಂ ಜೊರ್ಜಾಚ್ಮಾ 

ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಸೆಕ್ ಶೆಳೆಂ ಉದಾಕ್ ವೊತ್ಲ್ಹ್ಯಾಬರಿ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಣ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ 

ನಾ. 

ಸಾಧಾರ್ಣ್ ತ್ಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಬಿಹಾರ್ಹೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಲಾಲು ಯಾದವ್ 

ಗೊರ್ವಾಂ ಚರೊವ್ ಗೊಟಾಳ್ಕಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ. ತಾಚೆ ವಿರೋಧ್ ರುಜೊಂಕ್ 

ಆನಿ ತಾಕಾ ಕೈದ್ ಕರಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಕಾನ್ ಜೋರ್ಜ್ ಜನತಾದಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಕಾಂಕಡೆ 

ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಲಾಲು ತಸಲ್ಕಾ ಭೃಷ್ಟಾಚಾರಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ 

ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಒಳಾಧಿಕ್ ಫ್ರಡಾರ್ಕಾಕ್ ಮುಖಾರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಹೆರ್ ಫುಡಾರಿ ನಾರ್ಗಾಲೆ. ಅಸಲ್ಕಾ 

ಪರಿಸ್ಲಿತಿಂತ್ ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಜನತಾದಳಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಫ್ರಗಾಸಾಂವ್ ಭೊಗ್ಗೆಂ. ಜುಲಾಯ್ 

1994 ವರ್ಸಾ ತೊ ಜನತಾದಳಾಂತ್ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಸಮತಾ ಪಾಡ್ತ್ 

ಘಡ್ತಿ. ಬಿಜೆಪಿಕ್ ತೊ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ದೋನೀ ಪಾಡ್ತಿಂಚ್ಕಾ ಸತತ್ ಸಾಧನಾ 

ವರ್ವಿಂ ಲಾಲು ಯಾದವಾಕ್ ಚರೊವ್ ಗೊಟಾಳ್ಕಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಖಜಾನ್ 

ಲುಟ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಾಚೆರ್ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಘಾಲೊ. ಪುಣ್ ತಿ ಕೇಜ್ ಆಜುನ್ 

ಚಾಲು ಆಸಿ. 
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ಸಮತಾ ಪಾಡ್ ಸಮಾಜ್ವಾದಿ ತತ್ವಾಂಚ್ಮಾ ಬುನ್ಮಾದಿಚೆರ್ ಬಾಂಧ್ಲ್ಲಿ ಆಸಾ. 

ಸಾಮಾಜಿಕ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಆನಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಸೆಕ್ಕುಲರ್ ತತ್ವಾಂ 

ಸಾಂಬಾಳ್ಕ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ಣೆ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಗೌರವ್ ದೀವ್ನ್ ರಾಜಕೀ 

ಫಾಯ್ಜಾಖಾತಿರ್ ಧರ್ಮಾಚೊ ವಾಪರ್ ಕರ್ದೆಂ ಆಡಾಂವ್ಚ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಆನಿ ವಿವಿಧ್ 

ಸಂಸ್ಕೃತಿಂಚ್ಕಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸಮಾನ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಮೆಳೊನ್ ಖಂಚ್ಕಾಯ್ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ 

ಶ್ರೇಷ್ಟತ್ವ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಡ್ನಾಸೆಂ ಏಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಸಂಸೃತಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ದೆಂ -ಹೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ 

ಮುಳಾವೆ ಉದ್ದೇಶ್ ಸಮತಾ ಪಾಡ್ತಿಚೆ. 

ಸಮತಾ ಪಾಡ್ ದೇಶಾಂತ್ಲ್ವಾ ಸಾತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 

ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ತಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಜಯಾ ಜೆಟ್ಟಿ ಜೆರಾಲ್ 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. | 

U 
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ಜೊರ್ಜಾಸಾಂಗಾತಾ ಅರ್ದೆಂ ವೊರ್ 
ಗೆಲೆತ್ಕಾ ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಕಾಚ್ ಘರಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ತಾಚಿ 

ವಾಟ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಂ. ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಡೆ ಸಾತ್ ವೊರಾರ್ ನವಿ ಡೆಲ್ಲಿ ರೇಲ್ 

ಠಾಣ್ಮಾಂತ್ ಹಾಂವ್ಪಾವ್ಹೊಂ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನಾಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಕಿಲೊಮೀಟರ್ ಪಯ್ಸ್ 

ಕೃಷ್ಣ ಮೆನನ್ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಕಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ 
ವೊರಾಂ ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ಆಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಸಕಾಳಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಬಾ 

ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಕ್ಮಾಚ್ ಘಡಿಯಾಂ 

ಪಯ್ಲೆಂ ತೊ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳಾಚ್ಕಾ ಏಕ್ ತುರ್ತು ಸಭೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಆದ್ಲ್ಯಾಚ್ ರಾತಿಂ 

ಬಿಹಾರಾಂತ್ ಪರ್ತೆಂ ಆನೈಕ್ ನರಸಂಹಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿಹಾರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಕಾಡ್ನ್ 

ಉಡಂವ್ಕ್ ಹಿ ತುರ್ತು ಸಭಾ ಆಪಯಿಲ್ಲಿ. ತ್ಕಾಚ್ ದಿಸಾ ಬಿಹಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ 

ಶಾಸನಾಖಾಲ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತ್ಕಾ ಸಭೆಥಾವ್ನ್ ತೊ ಸೀದಾ ತೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಘಡಿತ್ 

ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಕಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಬರಿಚ್ ರಾತ್ ಉತರ್ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. 

ಅಸೊ ಪಯ್ಲೊ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜೊ ನಿರಾಶೆನ್ ಸಂಪ್ಹೊ. ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 

ಅನಿಲ್ ಹೆಗ್ಡೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಪುರ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ 
ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಾಹೆತ್ ತಾಚ್ಕಾ ಖಾಸ್ಸಿ ದಪ್ತರಾಚ್ಕಾ ಶಿಬಂದೆನ್ ಗಳಾಯ್ 

ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ದಿಲಿ. 

ಸನ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ತರಿ ತೊ ಮೆಳ್ಬಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೆಂ 

ಕೀಟ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಜಗೊವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೆರ್ ಶೆಳೆಂ ಉದಾಕ್ ವೊತ್ಲೆಂ. 'ಜೋರ್ಜ್ ಸಾಬ್' 

ಬರೊ ನಾ ಆನಿ ಸೊಮಾರಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ಳೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

ಮ್ಹಣ್ಬಚ್ ಆನಿ ದೊನ್ ದೀಸ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಪಡ್ಪೆಲೆ. ಸಗ್ಳಿ ಸುವಿಧಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ಲ್ಲಿ 

ತರಿ ಮತಿಂತ್ ದುಬಾವ್ ಕಾಂತಯ್ತಾಲೊ. ಸೊಮಾರಾ ತರಿ ತೊ ಮೆಳ್ಬಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ 

ಭರ್ವಸೊ ಕಿತೆಂ? ಸದಾಂಯ್ 150/200 ಲೋಕ್ ಖಂಯ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ - 

ಥೊಡೆ ಪಯ್ಸ್ ಬಿಹಾರ್ಥಾವ್ನ್ ಸೈತ್ - ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಯೆತಾತ್. ತಾಂಚಿ ಸೊಸ್ಲಿಕಾಯ್ 

ಅಪಾರ್. ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಮ್ಹಣಾಲೊ 'ಎಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾಂ, ತೊ 

ಮೆಳಾನಾ.' ಆನೈಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ' ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ೦ ಪಯ್ಕಿ "ಜೋರ್ಜ್ ಸಾಬ್' 

ಇತ್ಲೊ ಬಿರು ದುಸ್ರೊನಾ.' ' ಬಿಜೆಪಿಚೆರ್ ಖಂಯ್ ಖಂಯ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಟಾ ತೊ ಪಾಲ್ಟಂವ್ಕ್ 

ತಾಕಾ ಧಾಂವ್ಹಾಯ್ತಾತ್, ತಾಣೆ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಧಾಂವಾಜಾಯ್? ತಾಚ್ಕಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ 
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ನ್ಹಂಯ್ಗಿ ತೆಂ?' ತಿಸ್ರೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. "ಪುಣ್ ಭಾವಾ,' ಮ್ಹಣಾಲೊ ಚೊವ್ರೊ, ' ತಾಚ್ಕಾ 

ವಿಶೇಸ್ ಶಾಥೆಚೊ ಪುರಾವೊ ನ್ಹಂಯ್ಗಿ ತೊ? ತೊ ನಾತ್ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಸಮ್ದ್ಹಯ್ನಾಂ 

ಆದಿಂ ಸರ್ಕಾರ್ ಪಡೊನ್ ಪರ್ತೆಂ ಚುನಾವಣ್ ಜಾತೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಕಿತೆಂ 

ಪರಿಣಾಮ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತೊ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣ್ ಜಾಣಾ?' 

ಅಶೆಂ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಉಲವ್ಲೆ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಸನ್ವಾರ್ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರ್ ಕಶೇಯೀ 

ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ. ಸೊಮಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ವ್ಹಡಾ ಆತುರಾಯೆನ್ ಆನಿ ಕಾತರ್ಪೂರ್ವಕ್ 

' ಅನಿಶ್ಚಿತಾಯೆನ್ ಹಾಂವ್ ಬೊಲ್ಕಾವಾಂತ್ ತಾಚ್ಕಾ ಯೆಣ್ಕಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಹೊಂ. 

'ದಪ್ತರಾಕ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಪಳೆ' ಮ್ಹಣ್ ಶಿಬಂದೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಭರ್ತಿ ಸಾಡೆ ನೋವ್ ವೊರಾರ್ ಜೋರ್ಜ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ ಆಯ್ಲೊ 

' ಮಾತ್ರ್, ಶೆಂಬೊರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ೦ನಿ ಹಾತಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಅರ್ಜ್ಕೊ ಆನಿ ಮಾಗ್ಲಿಂ ಘೆವ್ನ್ 

ತಾಕಾ ವೆಡೊ ಘಾಲೊ. ಥೊಡೆ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಸಗ್ಭ್ಯಾಂಚ್ಕೊ ಅರ್ಜ್ಕೊ ಜೊರ್ಜಾನ್ 
ಘೆತ್ಲೊ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಣ್ಯಾಕೀ ಭುಜ್ಜಣೆಚೆಂ ಏಕ್ ಮೊಂವಾಳ್ ಉತಾರ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ 

ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

ವೀಸ್ ಫುಟಿ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚಾ ತಾಚ್ಕಾ ಕಾರಾಲಾಗಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಭರ್ತಿ ಅರ್ಧೆಂ 

ವೊರ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೆಕುಶಿನ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾಂ ಕಾರಾರ್ ಬಸೂನ್ ಸೀದಾ 

ಚಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಕಾರ್? ಕಾರಾಲಾಗಿಂ ಯೆತಾನಾ ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಚರ್ಲಿ. ಹಾಂವೆಂ 

ತಾಕಾ ವಂದನ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ತೊ ಅಮೃಕೊ ಹಾಸ್ಲೊ ಆನಿ "ಕಾರಾ ಭಿತರ್ 

ಬಸ್, ದಪ್ತರಾಂತ್ ಉಲಯಾಂ' ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಜೀವ್ ಭರ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆ ವಿಷಾಂತ್ 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ್ ತಾಕಾ ಪಯ್ದೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಕಾ ಭಂವ್ತಿಂ ವೆಡೊ ಘಾಲ್ನ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಚಿ ಶಿಬಂದಿ ಕಾನ್ ದೊಳೆ ಸೊಡ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಆಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ 

ಭವನಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಕಾ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಮಂತ್ರಾಲಯಾಕ್ ಪಾವ್ಹಾಂವ್. 

ವಾರ್ಕಾದಳಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಎಯರ್ ಮಾರ್ಶಲ್ ಟಿಪ್ನಿಸಾಲಾಗಿಂ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ 

` ಉಲವ್ಹೆ ತಾಕಾ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಸುಸಜ್ಜಿತ್ 

ಕುಡಾಂತ್ ಬಸವ್ನ್ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ಚಾ ಕಾಫ್ಟೆಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರ್ನ್ ತೊ ಭಿತರ್ 

ಗೆಲೊ. ವಾರ್ಕಾದಳಾ ಮುಖೆಲಿಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ಎಯರ್ ಕೊಮೊಡೋರ್ ಖಾರಾಪುರ್ಕರ್ 

ಥಂಯ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ವಳಕ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ತೊ ಗೊಂಯ್ದೊ 

ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಚ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಜೊರ್ಜಾ ವಿಷಾಂತ್ ತಾಚಿ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಲ್ಕಾಕ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆತಾಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಮತಿಂತ್ ಖಂಚ್ಣ್ಯಾಂತ್. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ' ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ರಕ್ಷಾ ಮಂತ್ರಿ 

ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಗೆಲ್ಕಾತ್ ಪುಣ್ ಶ್ರೀ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾ ತಸಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾ೦ವೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ನಾ. 

ರಕ್ಷಾದಳಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಕಷ್ಟ್ ದೂಕ್, ಸಮಸ್ಸೆ ತೊ ಸಮ್ಹಾತಾ. ಖಂಯ್ ಖಂಯ್ 

ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಕಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ತೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಣೆ ತಾಂಕಾಂ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಕಾ. ಸಿಯಾಚನ್ 
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ಬರ್ಫಾದೊಂಗ್ರಾ ತಸಲ್ಮಾ ದುರ್ಗಮ್ ಪ್ರದೇಶಾಕ್ ಸೈತ್ ತಾಣೆ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿ ಭೆಟ್ 

ದಿಲ್ಕಾ. ದುಸ್ರೊ ಕೊಣ್೦ಚ್ ರಕ್ಷಾಮಂತ್ರಿ ಥಂಯ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ನಾ. ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಾಂನಿ 
ಆನಿ ಅಪಾಯಾಚ್ಕಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಮ್ಚೆ ಜವಾನ್ ಥಂಯ್ ರಾವ್ಕಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಫಕತ್ 
ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ರಾವಯ್ತಾತ್ ತರಿ ತ್ಕಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಅವ್ದೆಂತ್ ಸೈತ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಜವಾನ್ 
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಗುಳ್ಳಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಕಾತ್ ವ ಅಪ್ಫಾತಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಹ್ಯಾತ್. ತಾಂಕಾಂ 

'ಸ್ನೋಮೊಬಾಯ್ಡ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬರ್ಫಾವಾಹನ್ ವೆಳಾರ್ ಧಾಡಿನಾತ್ಲ್ಲ್ವಾಖಾತಿರ್ ಶ್ರೀ 
ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾವ್ನ್ ದೊಗಾಂ ತೆಗಾಂ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಸಿಯಾಚೆನ್ ' 

ಧಾಡ್ನ್ ಥಂಯ್ದಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವತಾ ಜಾವ್ನ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಮ್ಹಾಕಾ. 

ಭೋವ್ ಚಡ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲೆಂ.' | 
ಭರ್ತಿ ಬಾರಾ ವೊರಾರ್ ಜೊರ್ಜಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಂವ್ಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಕಾ ವಿಶಾಲ್ 

ದಪ್ತರಾಂತ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಶೆಂ ಭೊಗ್ದೆಂ. ತಾಚ್ಕಾ ಮೆಜಾರ್ ಕಾಗ್ದಾಂ ಪತ್ರಾಂ 

ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಪರೈೆಂ ತಾಣೆ ಕಾಫಿ ಹಾಡಯ್ಲಿ. ಚಾರ್ ದೀಸ್ಹಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಕಾ 

ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ ಹಾಂವ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಕಾ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ. 

'ತುಮ್ಡೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ದೀವೈತ್?' ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 

'ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ' ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

'ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾಂತ್ ಸಂಪಂವ್ಕ್ ಪಳೆತಾಂ' ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾ೦ವೆಂ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ 

ಸಂದರ್ಶನ್ ಅರ್ಧಾ ವೊರಾ ವಯ್ರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ತ್ಕಾ ಸಂದರ್ಶನಾಚೆ ಥೊಡೆ ಅಂಶ್ 

ಮಾತ್ ಹಾಂವ್ ದಿತಾಂ. 

'ಜಿಣ್ಮೆ೦ತ್ ತುಮ್ಚಿ ಅಧಿಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಘಡಿ ಖಂಯ್ಚಿ?' 

'ಹಾಂವ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆನಿ ತೃಪ್ತೆನ್ ಆಸ್ತಾಂ. ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚಿ, 

ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚಿ ಸೇವಾ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಧಿಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಹಾಂತುಂ 

ಖಂಚಿ ಅಮುಕ್ ಘಡಿ ಅಧಿಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್.' 

' ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣೈೆಂತ್ಲೆಂ ಅಧಿಕ್ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ್ ಘಡಿತ್ ಖಂಯ್ಚೆಂ?' 

' ಸಾಮಾನ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತಸೊ ನಿರಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹಾಂವ್ ಆಶಾವಾದಿ 

ಜಾವ್ನಾಸಾಂ.' 

' ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಮೆ೦ತ್ಲೆಂ ಅಧಿಕ್ ವರ್ತೆಂ ಸಾಧನ್ ಖಂಯ್ಚೆಂ?' 

'ಎದೊಳ್ಡೆಂ ಖಂಚೇಂಯ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಾಧನ್ ವರ್ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಮನಾ. 

ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಚಾಂಚಿಂ ದುಕಾಂ ಪುಸ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತರ್ ತೆಂಯೀ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಾಧನ್ ಮ್ಹಣ್ 

ಚಿಂತಾಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಅಧಿಕ್ ವರ್ತೆಂ ಸಾಧನ್ ಆನಿಕೀ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.' 

'ತುಮ್ಹೊ ಭಾವ್ ಲುವಿ ಮ್ಹಣ್ಟಾ ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಲಾಗಿಂ 

ಹಾಡ್ಲ್ಲೆಂಚ್ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಮ್ಹಣ್' 

'ತೂ ತೆದಾಳಾ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಸೆಮಿನರಿಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ 
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ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಬಾಬಾಕಡೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಘರಾ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡುಂಗಿ 

ಮ್ಹಣ್. ತಾಣೆ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಸುಮಾರ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಕುಳಾರಾ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ 

ಮಾಂಯ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಘರಾ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಲುವಿಚ್ಯಾ ಮತಿಚೆರ್ ಹ್ಕಾ ಜ್ 

“el ಘಾಲಾ ಜಾವೈತ್' 

'ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ತುಮ್ಚೆ ಮೊಗಾಚೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊಣ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ?' 

'ಮ್ಹಜೆಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಆನಿ ವಯ್ಲೆಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ಇಜಂಯ್ಕ್ ಆನಿ ಹಾಯ್ 

ತ್ತ ಶಿಕಾಪ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮಾಸ್ಟರಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಉಡಾಸ್ ಯೇನಾಂತ್. ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಹೆಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಾದರ್ ಮೊಂತೇರೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

ಸ ಆತಾಂಯ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಾಯ್ ನೊವೊದಾಂ ವಯ್ರ್ ಜಾಲಿ.' | 

'ಖಂಚ್ಕಾ ವರ್ಸಾ ತುಮಿ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾತ್?' 

'1946 ಜುನಾಂತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಸಾಂ ಮೆರಿಚ್ಕಾ ಮೈನರ್ 

ಸಮಿನರಿಂತ್ ದೇಡ್ ವರ್ಸ್ ಆನಿ ಸಾಂ ಪೆದ್ರುಚ್ಕಾ ಮೇಜರ್ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ. ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಮಾಚ್ ಖುಶೆನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ 

ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಕಾತೆಕಿಸ್ಮ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ 

ದೊತೊರ್ನೆಥಂಯ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಥೊಡೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕೆಲೆ. ಹರ್ಯೆಕಾ 

ಪೋಸ್ಟರಾಂತ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಥೊಡಿಂ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಪಿಂತುರಾಂ ಒಟ್ಟು ಕರ್ನ್ 

ಚಿಡ್ಕಾಯ್ಲಿಂ. ಸಕಯ್ಲ್ ದೊತೊರ್ನಿಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಜಾಪಿ ಮ್ಹಜ್ಯ್ಮಾಚ್ ಹಾತ್ ಬರ್ಬಾನ್ 

ತಯಾರ್ ಕೆಲಿಂ. ಹೆಂ ಕಲ್ಪನ್ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಕಾರ್ಯಾರುಪಾಕ್ 

ಹಾಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ ನಾತ್ಲ್ಹೊಂ' 

'ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?' | ದ 

'ಮ್ಹಜ್ಕಾ ದೋನೀ ಖಾಕೆಂನಿ ಗುಂಟಾಂ ಜಾಲಿಂ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸದಾಂಯ್ ತಾಪ್ 

ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಸೆಮಿನರಿಚ್ಕಾ ದಾಕ್ಷೆ ರಾನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್ ಹಂ ಖೆವಾದಿಚೆಂ (ಟಿಬಿ) 

ಲಕ್ಷಣ್ ಜಾಂವ್ಕೀ ಪುರೊ, ದೆಕುನ್ ಲಾಂಬ್ ರಜೆರ್ ಘರಾ ವ್ಹಚ್ ಆನಿ ಬರ್ಕಾ ದಾಕ್ತೆರಾ 

ಮಾರಿಫಾತ್ ಸಾರ್ಕಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆನಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕರಯ್ ಆನಿ ಪುರ್ತೊ ಬರೊ ಜಾಲ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 

ಮಾತ್ರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊಂ. 

ಹಂಪನ್ಕಾಟ್ಕಾರ್ ಏಕ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಹನ್ರಿ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಯಾ 

ಲೋಬೊ ತಶೆಂ ಕಿತೆಂಗಿ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಜಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ ಆನಿ ತಿ 
ಟಿಬಿ ನ್ವ ೦ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊನಾ.' 

ಸೆಮಿನರಿಂತ್ಲಿ ಜೀಣ್ ಕಶಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ?' 

'ದೋನ್ ತೀನ್ ಗಜಾಲಿ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಜೆವ್ಹಾಚೆಂ ಮೆಸ್ಸ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂತುಂ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಂಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿದ್ಮಾರ್ಥಿಂಕ್ ಬಸ್ಸಿ 

ಮಾಂಡಾವಳ್ ವೆವೆಗ್ಳಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ತಾಂಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ವೆಗ್ಳೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ 
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ಬರಂ ಜೆವಾಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಪಡಾನಾ ಮ್ಹಣ್ಬಾಲೆ ಆಮ್ಚೆ ವ್ಹಡಿಲ್. ಹೊ ಥರ್ 
ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಮನಾಂತ್ ಖಂಚ್ಲೊ. 'ಹಿ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಆತಾಂ 
ಕಸಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸಾ ತಿ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. 

'ಕ್ರಿಸ್ಕಿ ಮಂಡಳಿನ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಲೆ ಥೊಡೆ ಬೂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ತೆ ಲಿಪೊನ್ ಹಾಂವ್ 
ವಾಚ್ತಾಲೊಂ. ಖಾಟಿಕ್ ಭಂವ್ತಿಂ ವೋಲ್ ರೆವ್ಹಾವ್ನ್ ಖಾಟಿಪಂದಾ ಬಸೊನ್ ವಾತಿಚ್ಕಾ 
ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಂವ್ ವಾಚ್ತಾಲೊಂ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಯೀ ಹೆ ಬೂಕ್ 
ಘವ್ನ್ ಗುಟಾನ್ ವಾಚ್ತಾಲೆ. ಹೆರ್ ಬೂಕ್ಯೀ ವಾಚ್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್. 
ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ ವ್ಹೆತಾಲೆ. 
ತಾಂಚಿಂ ಬುಕಾ೦ಚಿಂ ಭಂಡಾರಾಂ ಹಾಂಗಾಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ವ್ಹೆತಾಲೆ ವ ಫುಂಕ್ಕಾಸವಾಯ್ 
ವಿಕ್ತಾಲೆ. ತಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಸೆಮಿನರಿಚ್ಕಾ ದಿಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ 
ಏಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಜಮೊ ಕೆಲಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಬೂಕ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಮಾತ್. ಮ್ಹಜೊ 

ಗುರು ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ಚೊ ಡೊ. ಲೋಹಿಯಾ ಆನಿ ತಾಚೆ ಮುಖಾಂತ್್ ಮಹಾತ್ಮಾ 
ಗಾಂಧಿ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲಾ. 

'ತುಮ್ಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಬೂಕ್ ಖಂಯ್ಚೊ?' 

'ಜಾಯ್ತೆ ಬರೆ ಬೂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್ಹ್ವಾತ್. ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ವಿಶೇಸ್ 

ಪ್ರಭಾವ್ಫಾಲಾ. ಆತಾಂ, ಹ್ಮಾ ವೆಳಾರ್, ತಾಂಚೆಭಿತರ್ಲೊ ಏಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ 

ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ್. 

'ಆನ್ಮೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ. ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಗೋಪಾಲ್ರಾವ್ 

ಬೆಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತಂ ಬುಡ್ಲೆಂ. ತೆದಾಳಾ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಹಾಹಾಕಾರ್ ಉಬ್ಬಾಲೊ. 

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಂಚೆ ಆನಿ ರೆಕ್ಟರಾಚೆ ಸಬಾರ್ ಹಜಾರ್ ರುಷಯ್ - ಆತಾಂಚ್ಯಾ 

ಲೆಕಾರ್ ಕೊರೊಡ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ - ತಾಂತುಂ ಘಾಲ್ಲೆ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂ ವಿದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ 
ಸಬಾರ್ ಧರ್ಮಿಷ್ಟಾಂನಿ ಸೆಮಿನರಿಸ್ತಾಂಚೆ ಪೋಶಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಧಾಡ್ಲ್ಲೊ ದುಡು ತೊ 

ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ತೆದಾಳಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ ಕಿ ಸೆಮಿನರಿಸ್ತಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಜೆವಾಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ . 

ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. 

' ಆಮಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಹಿಂದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭೇದ್ಭಾವ್ ವಿಸ್ರೊನ್ 

ದೇಶಾಚಿ ಬುನ್ಮಾದ್ ಘಟ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚೆರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ಟಟಾಚೆಂ ಮಜ್ಬೂತ್ ಬಾಂದಾಪ್ 

ಬಾಂದುಂಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರಾಜಾಯ್. ಸಮಾಜಿಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವೃತ್ಕಾಸ್ 

ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ. ದುರ್ಬಳ್ಕಾಯೆಂತ್ ಕಷ್ಟಾತೆಲ್ಕ್ಮಾಂಕ್ ವಯ್ಫ್ ಹಾಡುಂಕ್ 

ಪೆಚಾಡಿಜಾಯ್. ದೇಶಾಂತ್ಲೊ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಬಳಾಧಿಕ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ದೇಶ್ 

ಬಳಾಧಿಕ್ ಜಾತಾ.' 

U 
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ಜೋರ್ಜ್ ಭಾರತಾಚೊ ಮುಖ್ದೊ ಪ್ರಧಾನಿ? 
ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತೀನ್ ಥರಾಂಚೆ ಫುಡಾರಿ ಆಸ್ತಾತ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಯೆತಾತ್ ಜೆ 

ಜಲ್ಮಾತಾನಾಂಚ್ ಪುಡಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾತಾತ್. ತಾಂಚೆಥಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್ಸಣಾರ್ಚ್ 

ಫುಡಾರೃಣಾಚಿಂ ಲಕ್ಸಣಾಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾತ್. ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಫುಡಾರ್ರಣಾಚಿ ಶಾಥಿ 

ಆನಿ ತಾಲೆಂತ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಯೆತಾತ್ ಜೆ ಪರಿಶ್ರಮಾನ್ ಆನಿ 

ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಫ್ರಡಾರ್ಬಣ್ ಜೊಡ್ಬಾತ್. ಫುಡಾರ್ಬಣಾಚ್ಯಾ ನಿಸ್ಜಿರ್ ತೆ ಎಕೆಕ್ಚ್ 

ಮೆಟ್ ಚಡೊನ್ ಶಿಖರಾಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ಆನಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಯೆತಾತ್ ತಾಂಚೆರ್ 

ಫುಡಾರ್ರಣಾಚೆಂ ವೊಜೆಂ ಥಾಪ್ತಾತ್. ಆಪ್ಲೆಸ್ವಕಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಪುಡಾರಿ ಜಾಂವ್ದಿ ಶಾಧಿ ಆಸಾನಾ. 

ತಾಂಚೆರ್ ಹೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಥಾಕ್ ಯಾ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಫುಡಾರ್ಬಣಾಚೆಂ 

ಚೆಪೆಂ ದವರ್ತಾತ್. 

ಪುಡಾರ್ರಣಾಚೆ ವಯ್ಲೆ ತೀನ್ ವರ್ಗ್ ಆಮಿ ವೊರಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಜೋರ್ಜ್ ಖಂಡಿತ್ 

ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಂ ತಾಚಿ ಜೀಣ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಳ್ಳಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತೂ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ 

ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ ಪಯ್ದ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಚಳ್ತಳಿಂತ್ ಬುಡ್ಡೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ 

ಗೆಲೆತ್ಕಾ ಲಗ್ಬಗ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಾಣೆ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂನಾ. ತಾಚಿಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಚಿಂತಾಪ್, 

ತಾಚಿ ದೂರ್ದೃಷ್ಟಿ, ಧಯ್ರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತತ್ವಾಂ ವಯ್ರ್ ನಿಷ್ಟಾ, ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟಾಂಚೆರ್ 

ಅನುಭೂತಿ, ಹೆಂ ಸಗೈೆ೦ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಸಹಜ್ ಆನಿ ಸ್ಕಂಬಿಕ್ ಫುಡಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ತಾ. 

ಪ್ರಣ್ ಆಯ್ದ್ಯಾ ಮತ್ಹಾಬಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್, ಜಾಂವ್ ರಾಜಕೀ ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಅಸಲ್ಮಾ 

ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಮೆಳಾಜಾಯ್ ಆಸಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತಾ ಮೆಳಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ದುರದೃಷ್ಟ್ 

ಮ್ಹಣಾಜಾಯ್. ದೊಡ್ಕಾ ಜಿಬೆಚ್ಕಾಂಕ್, ತೊಂಡಾ ಹೊಗ್ಸಾಪ್ ಕರ್ರೆಲ್ಮಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾ 

ಖಾಯ್ಸ್ ಚಡ್. 

ಜೊರ್ಜಾಚಿ ಸಗ್ರಿ ರಾಜಕೀ ಜೀಣ್ ಆಮಿ ವಯ್ರ್ ಪಂದಾ ಕರ್ನ್ ವೊರಯ್ದ್ಹ್ಯಾರ್ 

ಏಕ್ ಸಂವೇದನಾಶಾಲಿ, ಸಮಾಜ್ವಾದಿ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ, ವಿಶೇಸ್ ದೇಶ್ಭಕ್ತಿಚೊ, ಸಾದಿ 

ಜೀಣ್ ಆನಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಪಾತ್ಕೆಂವ್ಚೊ, ರಾಜಕೀಯಾಚ್ಯಾ ಸುತಾಂಚಿಂ ಪೂಂತಾನ್ 

ಪೊಂತಾಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ದುಸ್ರೊ ಮೆಳ್ಹೊನಾ. ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್, ಎಕಾ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ 

ರಾಜಕೀ ಫುಡಾರ್ಕಾಕ್ ಆಸಾಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಗುಣ್ ತಾಚಿಲಾಗಿಂ ಆಸಾತ್. 

ಭಾಷಣಾಚಿ ಶಾಧಿ, ವಿಷಯಾಚಿ ಗೂಂಡಾಯ್, ಸಾತ್ ಆಟ್ ಭಾಶೆಂವಯ್ಸ್ ಪ್ರಭುತ್ತ್, 

ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಮಾಜ್ವಾದಿ ಚಿಂತ್ಸಾಂತ್ ವೊಳ್ಳೊನ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ 
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ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಕಾ ಲೊಕಾಚೊ ಖಂತ್ ಹುಸ್ಕೊ ದವರ್ನ್ ತಾಂಚೆಖಾತಿರ್ ಧಯ್ರಾನ್ 
ರುುಜೊನ್ ತಾಂಚಿಂ ಭಾವನಾಂ ಆನಿ ಗರ್ಜೊ ಸಮ್ಹಾಲ್ಲೊ. ತಾಂಚೆಖಾತಿರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ 
ಮಾರ್ ಖೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಜಯ್ಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. 

ತಾಚ್ಮಾ ಧಯ್ರಾ ವಿಷಾಂತ್ ಆಮಿ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಧಯ್ರ್ ದೋನ್ 
ಥರಾಂಚೆಂ ಆಸ್ತಾ - ಬುದ್ವಂತಾಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಕಿಸಾಚೆಂ ಧಯ್ರ್. ಫಿರ್ಕಿಸ್ ವ 

ಸವಾಯ್ಬುದ್ವಂತ್, ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ರಿಸ್ಕ್ ಘೆತಾ ಆನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿ ಫೊಂಡಾಂತ್ 
ಪಡ್ಬಾ. ತಾಚ್ಮಾಕೀ ವಾಯ್ಟ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್, ರಿಸ್ಕೆಚಿ ಕುರ್ಡು ರುಳ್ಕಾಲ್ಲಾಫಾರಾ ತೊ 
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಹಾ. ಪುಣ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಸರ್ವ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಟವ್ಸ್ ಆಪ್ಲೆಂ 
ಮೆಟ್ ಕಾಡ್ಬಾ. ಆಪ್ಲೆಂ ಮೆಟ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುಖಾರ್ ಕಿತೆಂಯ್ 
ಅಪಾಯ್ ವ ಕಷ್ಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಸರಾನಾ. ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆತ್ಮಿಕ್ ಬಳ್ - 

ಶಾರೀರಿಕ್ ನ್ಹಂಯ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತತ್ವಾಂತ್, ಧ್ಯೇಯಾಂತ್ ನಿಷ್ಟಾವಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ 

ಹೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ಯೆತಾ. ಅಸಲೊ ಧಯ್ರಾದಿಕ್ ಪುಡಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಜೋರ್ಜ್ 

ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ . ದೃಷ್ಟಾಂತಾಕ್, 1975 ವರ್ಸಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿನ್ 

ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ಲ್ಲಾಂಕ್ - ಕೆದೊ 

ವ್ಹಡ್ ತೊ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ದಯಾ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಬಂದೆಂತ್ ಘಾಲೆಂ. ಜೋರ್ಜ್ 

ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊನಾ. ಬದ್ದಾ ತಾಣೆ ಥಂಯ್ಚಾಥಂಯ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ ಕಿ 

ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಹಂ ಕ್ರೂರ್ ಮೆಟ್ ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಕಾ ಪುರ್ತ್ಯಾ ತಾಂಕಿನ್ ರುಜ್ಮಲೊಂ 

ಆನಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲಾಚೊ ಜೀವ್ ಸೈತ್ ದಿತಲೊಂ. ಏಕ್ ವರ್ಸ್ಭರ್ ಭೂಗತ್ 

ಜಾವ್ನ್ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಲಿತೆ ವಿರೋದ್ ತೊ ರುುಜ್ಞೊ. ಕೈದ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ರೆಂ ಲಗ್ಬಗ್ 

ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಬಂದೆಂತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಆನಿ ದಗ್ದೊಣಿ ತಾಣೆ ಭೊಗ್ಲಿ. ಹರ್ ಫುಡಾರಿ 

ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸೈತ್ ಭಿಂಯೆತಾನಾ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕರ್ 

ಘಾಲ್ನ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲೊ. ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೊ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಲೊ 

ತರ್ ಇತ್ತೆ ಸಗ್ಳೆ ಕಷ್ಟ್ ತಾಕಾ ಸೊಸ್ಟಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ತಿನಾ. ಹೆರ್ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪುರುಶತ್ವ್ 

ಸಾಂಡುನ್ ಉಂದ್ರಾಂಬರಿ ಚಲ್ತಾನಾ ಆಪುಣ್ ಎಕಾ ಮನ್ಶಾಬರಿ ಚಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ 

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೊ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚಿಂ ಸರ್ವ್ ತತ್ವಾಂ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ದವ್ರಿಲ್ಲ್ಯಾ 

ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಲೊಕಾನ್ ಮತದಾನಾಚ್ಕಾ ಎಕಾಚ್ ಥಾಪ್ನಾನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಯ್ಲೆಂ. 

ಜೋರ್ಜ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸೊನೀ ತೀನ್ ಲಾಖಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಬಹುಮತಾನ್ 

ಚುನಾವಣ್ ಜಿಕ್ಲೊ. ಹೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಸಾಂಕ್ಳಿಂನಿ ಬಾಂಧುನ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತೊ ಆತಾಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲ್ಲೊ. 

ಸಮಾಜ್ವಾದಾಚೊ ಬಳ್ಳ೦ತ್ ಖಾಂಬೊ 

ತಾಚಿ ಶಾಧಿ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ಟ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, ಭಾರತಾಭಾಯ್ಲ್ಯಾ 
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ಸಬಾರ್ ದೇಶಾಂನಿ ಪ್ರಜಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ಪ್ರಜಳೊನ್ ಆಸಾ. ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟೀಯ್ ಸಮಾಜ್ವಾದ್ 

ಚಳ್ವಳೆಂತ್ ತಾಣೆ ವಿಶೇಸ್ ಫುಡಾರ್ರಣ್ ದಿಲಾಂ. ಜರ್ಮನಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಸ್ವೀಡನ್, 

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಸಲ್ಮಾ ಪಾಶ್ನಾತ್ಕ್ ದೇಶಾಂಚ್ಮಾ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಪುಡಾರ್ಮಾಂನಿ ಆಪವ್ನ್ ಆನಿ ತಾಕಾ 

ಆಯ್ಕೊನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ಕೈದ್ ಕರ್ತಾನಾ ಯುರೋಪಾಚ್ಕಾ 

ತೆಗಾಂ ಮಹಾನ್ ಫುಡಾರ್ಕಾಂನಿ ತಾಚ್ಕಾ ಜಿವಾಚ್ಕಾ ಭದ್ರತೆಖಾತಿರ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಕ್ 

ಬಳಾಧಿಕ್ ಮನವಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ತೆ ಬರೆಂ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಕಿ ಜೋರ್ಜ್ ಜರ್ ದೊಳ್ಕಾಂ ಆಡ್ 

ಜಾಲೊ ತರ್ ಸಮಾಜ್ವಾದಾಚೊ ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಖಾಂಬೊ ಪರ್ಹಾಲ್ಲಾ ಬರಿಚ್ ಮ್ಹಣ್. 

ಭೃಷ್ಟಾಚಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಆಜ್ ಇತ್ಲೊ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಾ ಕಿ ತಾಂತುಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ 

'ದೇಶಾಚ್ಮಾ ಬುನ್ಮಾದಿಚಿಂ ಪಾಳಾನ್ ಪಾಳಾಂ ಹುಮ್ಬುನ್ ಗೆಲ್ಕಾಂತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸುದ್ಕವಾನ್ 

ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹ್ಕಾ ಭೃಷ್ಟಾಚಾರಾಚ್ಕಾ ವಿಕಾಳ್ ವಾರ್ಕಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಹೊಂಕ್ನಾ. 

ತೊ ತಾಚೆ ವಿರೋಧ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುರ್ಮ್ಯಾ ಶಕ್ತಿನ್ ರುಜೊನ್ ಆಸಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ 

ಬಚಾವೆಖಾತಿರ್ ಭೃಷ್ಟಾಚಾರಿ ಸಕ್ತಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾತ್ ತಾಂಚೆ ವಿರೋಧ್ ರುುಜ್ 

ಮಾಂಡುಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಧಯ್ರಾಚೆ ನಿಷ್ಟಾವಂತ್ ವೃಕ್ತಿ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಜೋರ್ಜ್ ತಾಂಚೆ 

ಮಧ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಕತ್. 

ಸರ್ವ್ ಪುಡಾರ್ಕಾಂಕಡೆ ಬರೊ ಸಂಬಂಧ್ ತೊ ದವರ್ನ್ ಆಸಾ. ಖಂಚ್ಕಾಯ್ 

ಪಾಡ್ತಿಂತ್, ಯೂನಿಯನಾಂತ್ ವ ಹೆರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ತೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಸರ್ವಾಂಲಾಗಿಂ 

ತಾಚೊ ಬರೊಚ್ ತಾಳ್ಮೇಳ್ ಆಸಾ. ಬಿಜೆಪಿಚ್ಕಾ 18 ಪಾಡ್ತಿಂಚ್ಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಕಾ 

ಸಮನ್ವಯ್ ಸಮಿತಿಚೊ ತೊ ನಿಮಂತ್ರಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಂಮಧಂ 

ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಬ್ಬಾಲ್ಕಾರ್ ವ ಸರ್ಕಾರಾಚೆರ್ ಆತಂಕ್ ಉಟ್ಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಕಿತ್ತೆಶೆ 

ಪಾವ್ಟಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ವಾಜ್ಬೇಯಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಸೊದ್ರಾ ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಆನಿ ಜೊರ್ಜಾನ್ 

ತಾಕಾ ಎದೊಳ್ ನಿರಾಶಿ ಕರುಂಕ್ನಾ. | 

ಲೊಕಾನ್ ಸಪ್ಣಾಂತೀ ಅಪೇಕ್ಷಿನಾತ್ಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ 

ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮೊರ್ತಚ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಯ್ತ್ 

ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಚಿಂತುಂಕ್ನಾ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಜನತಾದಳಾಚೊ ಫುಡಾರಿ 

ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಜೆಂ ಸವಾಲ್ ಉಬ್ಬಾತಾನಾ ದೇವೆ ಗೌಡಾಚೆಂ ನಂಬರ್ ವಯ್ರ್ ಪಡಾತ್ 

ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆ ಚಿಂತ್ಲ್ಲೆಂ? ಥೊಡ್ಕಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಜಾಂವ್, 

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಜಾಂವ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಚ್ಕಾ ಗಾದಿಯೆರ್ ಚಡ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣ್ 

ಸಪ್ಲೆಲ್ಲೆ? ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ಎಕಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಂತ್ ಅಶಂ ಘಡ್ಜೆಂ ಕಾಂಯ್ 

ವಿಶೇಸ್ ನ್ಹಂಯ್. ಮ್ಹಣ್ಣಚ್ ಹಾಂಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಕಿತ್ಸ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಶಾಧಿ, ಜಾಣ್ವಾಯ್, 

ಅನ್ಫೋಗ್ ಆನಿ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಕರ್ಷಣ್ (೮1೩/£15101೩) ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜೋರ್ಜ್ 

ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಹುದ್ದಾರ್ ಚಡ್ಡೆಂ ಸರ್ವಾಂಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ 

ಕಾಂಯ್ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ನಾಸ್ತಾಂ ಸಾಂಗ್ಕೆತ್. 

U 
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ಜೋರ್ಜ್, ಟಿಬೆಟ್ ಆನಿ ಚೀನಾ 

ಭಾರತಾಚ್ಕಾ ಉತ್ತರಾಕ್, ಹಿಮಾಲಯಾ ಪಲ್ಮಡಿ ಚೀನಾ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ 

ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಭಾರತಾ ಪ್ರಾಸ್ ಅಧಿಕ್ ವ್ಹಡ್ ಆಸೊನ್ ಥೌಂಯ್ಸರ್ ಕಮುನಿಸ್ಟ್ 
ತತ್ವಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಪ್ರಜಾತಂತ್ ನಾ. 
ಲೊಕಾಚ್ಕಾ ತಾಳ್ಕಾಕ್ ಜಾಂವ್, ವಿರೋಧಾಕ್ ಜಾಂವ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಗಣ್ಣೆ ಕರಿನಾ. 
ಮ್ಹಣ್ಬಚ್ ಭಾರತ್ ಆನಿ ಚೀನಾ ಮಧೆಂ ರಾತ್ ದೀಸ್ ಫರಕ್ ಆಸಾ. 

ಹ್ಮಾ ದೋನ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ದೇಶಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸಾ ಟಿಬೆಟ್ ದೇಶ್. ಸರಾಸರ್ 

13,000 ಪಫುಟಿ ಉಬಾರಾಯೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ದೇಶ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಅತೀ 

ಉಬಾರ್ ದೇಶ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಾಧರ್ಣ್ 5,00,000 ಚದರ್ ಮೈಲಾಂಚಿ 

ವಿಸ್ತೀರ್ಣಾಯ್ ಆಸೂನ್ ಟಿಬೆಟ್ ಅರ್ಥಾ ಭಾರತಾಯೆದೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ 

ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೊಂಗೊರ್, ಖಣಿಯೊ, ಬಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಉಬಾರ್ ಸಮತಟ್ಟ್ 

ಭುಂಯ್ ಭರೂನ್ ಗಲ್ಮಾ. ಟಿಬೆಟಾಚ್ಕಾ ತೀನ್ ಕುಶಿಂನಿ ಪರ್ವತ್ ಸಾಂಕಳ್ 

ಆಸಾ. ಉತ್ತರಾಕ್ ಕುಲ್ನನ್, ದಕ್ಷಿಣಾಕ್ ಹಿಮಾಲಯಾ ಆನಿ ಪಶ್ಚಿಮಾಕ್ 
ಕಾರಕೋರಮ್ ಪರ್ವತ್ ಆಸಾತ್. ಭಾರತಾಂತ್ ಆನಿ ಚೀನಾಂತ್ ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯೊ 

ಸಬಾರ್ ನಂಯೊ ಜಶ್ಕೊ ಹ್ವಾಂಗ್ ಹೂ, ಯಾಂಗತ್ಸಕಿಯಾಂಗ್, ಸಿಂಧೂ, 

ಸಟ್ಲೆಜ್, ಮೀಕೊಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಟಿಬೆಟಾಂತ್ ಉಬ್ಬಾಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. 

ಹಾಂಗಾಚಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಸೊಬಾಯ್ ಅದ್ಭುತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಗೂಂಡ್ ಖಣಿಯೊಂ, 

4 0,000 ಫಟಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗು೦ಡಾಯೆಚೆ ಜಲಪಾತ್ ಆನಿ ತಾ೦ಕಾಂ ವೆಂಗೊನ್ 

ಆಸ್ಲಿಂ ಪಾಚ್ಚಿಂ ರಾನಾಂ ಟಿಬೆಟಾಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಸೂಬಾಯ್ ದಿತಾತ್. | 

ಟಿಬೆಟಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಪರ್ನಿ. ಹಾಂಗಾಚೆ 

ಲೋಕ್ ಬುದ್ದಾಚ್ಕಾ ಕಾಳಾರ್ಚ್ ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ನಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. 1911 ಥಾವ್ನ್ 

1949 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಟಿಬೆಟಾನ್ ಆಪ್ಲ್ವಾ ಸೆಜಾರಿ ರಾಷ್ಟಾಂಕಡ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿದ್ 

ಸೊಲ್ಲ್ಯಾ೦ವರ್ವಿಂ. ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ ಕಿ ಟಿಬೆಟ್ ಏಕ್ ಸ್ವತಂತ್) ರಾಷ್ಟ್ರ್ 

ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್. ಚೀನಾ ಆನಿ ಭಾರತಾಮಧೆಂ ಟಿಬೆಟ್ ಏಕ್ ಉಶಂ 

ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಮಾಂಡಾವಳಿಂತ್ ಚೀನಾಪ್ರಾಸ್ ಭಾರತಾಕ್ 

ಚಡ್ ಫಾಯ್ದೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

ಪುಣ್ 1949 ವರ್ಸಾ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಬದಲ್ಲೆಂ. ಚೀನಾಚೆಂ ಸೈನ್ಟಿಬೆಟಾಭಿತರ್ 

ರಿಗ್ಗೆಂ ಆನಿ ದಯಾದಾಕ್ಸೆಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಣ ಟಿಬೆಟಿ ಲೊಕಾಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ 
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ಚಿಡ್ಡಿಲೆಂ. ತಾಂಚಿಂ ಮಠಾಂ ನಾಸ್ ಕೆಲಿಂ, ಸಮಡ್ಮಿಚೆರ್ ಬಂದಡ್ ಘಾಲಿ, ರಾಜಕೀ. 
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ನೆಗಾರ್ ಕೆಲೆಂ, ಹಜಾರಾಂನಿ ನಿರಪ್ರಾದ್ಕಾಂಕ್ ಕೈದಿ ಕರ್ನ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ 
ಘಾಲೆಂ ವ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ. ಹ್ಕಾ ನಿಷ್ಟುರ್ ದಾಂಬ್ಲೆವರ್ವಿಂ ಟಿಬೆಟನ್ ಲೋಕ್ 

ಚಡ್ ಚಾಳ್ವಾಲೆ. ಮುರ್ಮುರೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತಾಂಚೊ ವಿರೋದ್ 1959 

ಮಾರ್ಚ್ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಉಗ್ತ್ವ್ಯಾನ್ ಪೆಟ್ಲೊ. ಟಿಬೆಟಾಚಿ ರಾಜ್ದಧಾನಿ ಲ್ಹಾಸಾಂತ್ 

ತಾಣಿ ಬಂಡಾಯಾಚೊ ಬಾವೊ ಉಬಾರ್ಲೊ. ತ್ಕಾ ದಿಸಾ ಚೀನೀ ಸೈನಾನ್ 

ಆಧಾರ್ಲ್ಲಾ, ನಿಷ್ಟುರ್ ಕರ್ನೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಬುದ್ದಿಸ್ತಾಂಚೊ ಮಹಾಗುರು ದಲಾಯಿ 

ಲಾಮಾ ತಶೆಂ ಸುಮಾರ್ 80,000 ಟಿಬೆಟನ್ ಲೋಕ್ ಭಾರತಾಕ್ ಧಾಂವೊನ್ 

ie 

ಟಿಬೆಟಾಂತ್ ಚೀನಾಚ್ಮಾ ಅತರ್ವಣಾಂ ವಿರೋಧ್ ಟಿಬೆಟಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ 

ದೀವ್ನ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಯಿಲ್ಲಾಂ ಪಯ್ಲಿ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಪ್ರಮುಖ್ 

ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮಾನವ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಂಯ್ ಉಲ್ಲಂಘುನ್ ಜಾಲ್ಕಾಂತ್ ಥ'೦ಯ್ಬರ್ 

ಜೋರ್ಜ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಆವಾಜ್ ಉಟವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. 1989 ಆಗೊಸ್ಕ್ 12 

ತಾರಿಕೆರ್ ಟಿಬೆಟಾವಯಾ ಚರ್ಚಾ ಕರುಂಕ್ ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಏಕ್ ವೃಡ್ಲಿ 

ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಜಮಾತ್ ತಾಣ ಸಂಘಟಿತ್ ಕೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಜಮಾತಿಂತ್ 

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಹೊಲ್ಲೆಂಡ್, ಸ್ವಿಟ್ಟಿರ್ಲೆಂಡ್, ಪಶ್ಚಿಮ್ ಜರ್ಮನಿ, ನೆಪಾಲ್, 

ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆನಿ ಭಾರತ್ ಹ್ಕಾ ದೇಶಾಂಚ್ಕಾ ಫುಡಾಡ್ಕಾಂನಿ 

ಭಾಗ್ ಘೆತ್ತೊ. ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀ ಫುಡಾರ್ಕಾಂಪಯ್ಕಿ ಪ್ರಮುಖ್ 

ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆ ರೈ್ಕುಲ್ ಸಿಂಗ್ (ಅಧ್ಯಕ್ಷ್), ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ (ಉದ್ಭಾಟಕ್) 

ಎಲ್.ಕೆ. ಅಡ್ವಾನಿ, ಮಧು ಲಿಮಯೆ, ಜಸ್ಟಂತ್ ಸಿಂಗ್, ಜಸ್ಟಿಸ್ ವಿ.ಎಮ್. 

ತಾರ್ಕುಂಡೆ, ಎಮ್. ಜೆ. ಅಕ್ಬರ್, ರಣ್ಣಿತ್ ಭಾನು ಆನಿ ಜೋರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್. 

ತೀನ್ ದೀಸ್ ಚಲ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಮಾ ಜಮಾತಿಚೆಂ ಫುಡಾರ್ಬಣ್ ಸುರು ಥಾವ್ನ್ 

ಆಕೆರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಘೆತ್ಲ್ಹ್ಲೆಂ. ಸಮ್ಮೇಳನ್ 

ಉದ್ಭಾಟನ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಭಾಷಣಾಂತ್ಲಿಂ ಡೊಡಿಂಚ್ 

ಉತ್ರಾಂ ಹಾಂಗಾ ದಿಲ್ಕಾಂತ್ 

'...ಮ್ಹಜ್ಯ್ಕಾ ಮತಿಂತ್ ಹೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಸಾ ಕಿ ಟಿಬೆಟ್ ಆಕಾಂತಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ 

ವೆಳಾರ್ ಭಾರತಾನ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಚೀನಾಂತ್ ಮಾವೊಚಿ ಕ್ರಾಂತಿ 

ಜಾತಚ್ ಚೀನಾ ಟಿಬೆಟಾಕ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರೈೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ...ಸರ್ದಾರ್ 

ಪಟೆಲಾನ್ 1960 ನವೆಂಬರ್? ತಾರಿಕೆರ್ ಅಶೆಂ ಬರಯ್ಲೆಂ, "ಚೀನೀ ಸರ್ಕಾರಾನ್ 

ಆಪುಣ್ ಶಾಂತಿಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಶ್ವಾಸನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ 

ಭ್ರಮೆಂತ್ ದವರ್ದಾಂ... ತಾಂಚೆಂ ಅಂತಿಮ್ ಕೃತ್ಯೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಸಮ್ಹಣ ಪ್ರಮಾಣ 

ಲಗ್ಸಗ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ಘಾತ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಮೆತ್.' 
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ಜಾರತಾಚೆಂ ಪರಮಾಣು ಸ್ಪೋಟನ್ 
1998 ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಜನತಾ ಪಾಡ್, (ಬಿಜೆಪಿ) 

ಆನ ಸಾಂಗಾತಿ ಪಾಡ್ತಿಂಚೊ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಘಡ್ಲೊ. ಸಾಂಗಾತಿ ಪಾಡ್ತಿಂ ಪಯ್ಕಿ 
ಜೋರ್ಜ್ ಫಘೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಿ ಸಮತಾ ಪಾಡ್್ಯೀ ಏಕ್. ಬಿಹಾರಾಂತ್ 
ಫರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಮಾ ಪುಡಾರೃಣಾಖಾಲ್ ಬಿಜೆಪಿ ಆನಿ ಸಮತಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ 
ಪಾರ್ಲಿಮ೦ಟ್ ಚುನಾವಣೆಂತ್ ಬರಿಚ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡ್ಲಿ. ಚುನಾವಣೆ ಪಯ್ದೆಂ . 
ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಬಿಜೆಪಿಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಘಡ್ಚಾ ಸಾಧ್ಯತೆ ವಿಷಾಂತ್ 
ಬಿಜೆಪಿ ಫುಡಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜ್ಪೇಯ್ ಜೊರ್ಜಾಚಿ 
ಸಲಹಾ ತವಳ್ ತವಳ್ ಫಘುಂವ್ಕ್ಲಾಗ್ಲೆ. ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ನೀತಿಂತ್ 

ಭಿನ್ನಾಬಿಪ್ರಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ತರಿ ತಾಂಕಾಂ ಜೊರ್ಜಾಚಿ ದಾಕ್ಷೆಣೆಕ್ ಪಡಾನಾಸ್ತಾಂ 

ದಿಂವ್ಚಿ ಖಡಾಖಡ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಬಿಜೆಪಿಚ್ಕಾ ಚುನಾವಣ್ 

ಆಶ್ವಾಸನ್ ಪತ್ರಾಂತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲಾರ್ 

ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷಣ್ ಕರೈೆಲ್ಮಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ವಿಷಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತರಿ 

ಸಾದ್ಕಾ ನಾಗರಿಕಾನ್ ತೊ ವಿಷಯ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಗಂಬಭೀರಾಯೆನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ 

ಮ್ಹಣ್ಮತ್. ಸಾದ್ಕಾ ನಾಗರಿಕಾಕ್ ದಿಸಾಳ್ಕಾ ಗರ್ಜಾಂಚಿ ಚಡ್ ಖಂತ್ ಆಸ್ತಾ 

ಶಿವಾಯ್ ದೇಶಾಚ್ಕಾ ಸುರಕ್ಷಾ ವಿಷಾಂತ್ ತೊ ಚಡ್ ಖಂತ್ ಕಾಡಿನಾ. ಪುಣ್ 

ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಯೆತಚ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆನಿ ಚೀನಾಡಾವ್ನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ವ 

ಪರೋಕ್ಷ್ ಡ'`ರಾನ್ ಭಾರತಾಚ್ಕಾ ಗಡಿಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಚಡ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಮಾ ಪರಮಾಣು ತಯಾರೆಂತ್ ಚೀನಾಚೊ 

ಹಾತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ಯೀ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

ಅಸಲ್ಮಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ದೇಶಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಲೊಕಾಮುಖಾರ್ 

ಸುಢಾಳ್ ಆನಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ದವ್ರಂಕ್ ಜೊರ್ಜಾಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೊ : 

ಮನಿಸ್ ಬಿಜೆಪಿಲಾಗಿಂ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಜೋರ್ಜ್ ರಕ್ಷಣ್ ಮಂತ್ರಿಯೀ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ 

ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಸಲಿಸ್ ಜಾಲೆಂ. ದೇಶಾಚ್ಕಾ ಪೊಂತಾನ್ ಪೊಂತಾ 

ತಾಣೆ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಗ್ವಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಚೀನಾಡಾವ್ನ್ ದೇಶಾಕ್ ಚಡ್ 

ಭಿರಾಂತ್ ಆಸಾ. ಟಿಬೆಟಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಅಣ್ಣಾಸ್ತ್ರಾಂ ಜಮಯ್ಹ್ಯಾಂತ್. ಹಿಂ 

ಆಮ್ಚೆಶಿವಾಯ್ ಹೆರಾ ಕೊಣಾ ವಿರೋಧ್? ಬರ್ಮಾಚೆಂ ಸೈನ್ ಚೀನಾನ್ ತರ್ಬೆತಿ 

ಕೆಲಾಂ. ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾರಾಮತಿ ಲಾಗಿ೦ ಆಸ್ಚಾ ಚೀನಾ ಭಾರತ್ 

ಗಡಿಲಾಗಿಂ ಚೀನಾನ್ ಏಕ್ ವಿಮಾನ್ ದೆಂವ್ಡೊ ಮಾರೊಗ್ ತಾಣಿ ಬಾಂದ್ಲಾ. 

ಹ್ಮಾ ವಾದ್ ವಿವಾದಾಂತ್ ಜೋರ್ಜ್ ಪಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಕಠಿಣ್ ಟೀಕಾ 

ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಟಿವಿಚ್ಕಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಚಾನಲಾಂನಿ ಹ್ಮಾ ವಿಷಯಾವಯ್ರ್ 
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ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಜಾಲಿಂ. ತ್ಕಾ ಚಡಾವತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂನಿ ಜೋರ್ಜಾಕ್ 
ಆಪಯ್ತಾಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಮರ್ಶಕಾಂಕ್ ಫಾವೊತಿ ಜವಾಬ್ ದೀವ್ನ್ ದೇಶಾಚೊ 
ಸಂರಕ್ಸಣ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ ದೇಶಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಯಾ ಪರೋಕ್ಷ 

ಅಪಾಯ್ ಲೊಕಾಮುಖಾರ್ ದವರ್ದೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಕರ್ತವ್ಕ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

ಇತ್ತೆಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್, ಚೀನಾ ಆನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಡಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಅಪಾಯ್ 

ಆಜ್ಕಾಲ್ದೊ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂಡಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ 

ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭಾರತಾಚ್ಮಾ ಆದಾ ಫುಡಾರ್ಕಾಂಚ್ಮಾ ಭಾಷಣಾಂ ಆನಿ ಬರ್ಪಾಂ 

ಹಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. 

1998 ಎಪ್ರಿಲ್ ಆನಿ ಮಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಕಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಚೀನಾ ಆನಿ 

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ವಿರೋಧ್ ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಜೋರ್ಜಾನ್ ಲೊಕಾಮುಖಾರ್ 

ದವ್ರಿಲ್ಲ್ವಾನ್ ರಾಜಸ್ನಾನಾಂತ್ಲಾ ಪೋಖರಣ್ ಮರುಭೂಮಿಂತ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 

ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷಣಾಂಕ್ ಲೋಕ್ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಥರಾನ್ ತಯಾರ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಅಸಲೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ 

ಕೊಣಾಯ್ ಫುಡಾರ್ಕಾಕ್ ಭೋವ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರೆ. 

ಡೊಡ್ಮಾಂನಿ ತಾಚಿ ಟೀಕಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸಾಕಿ ಥೊಡ್ಮಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತೊ ಸರ್ವ್ 

ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷಣಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಸ್ಫೋಟನಾಂಕ್ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಪರಮಾಣು 

ಸ್ಫೋಟನಾಂಕ್ ಆನಿ ಅಹಿಂಸೆಕ್ ತಾಳ್ ಪಡಾನಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾಲೊ ತೊ ಆತಾಂ ಇತ್ಲೊ 

ಕಸೂ ಬದಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ತಾಣಿಂ ಘಾಲೆಂ. ಆಪುಣ್ ಪರಮಾಣು 

ಹಾತೆರಾಂಕ್ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜೋರ್ಜ್ ಮಾಂದ್ತಾ. ಪುಣ್ 

ಬದಲ್ಲೆಲ್ಮಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಹ ಚೀನಾನ್ ಪರಮಾಣು ಹಾತೆರಾಂ ಆಪ್ಣ್ಲಾಯ್ಲಾಂತ್ 

ಆನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ತಿಂ ಆಪ್ಣ್ಲಾಂವ್ಚಾ ಹಂತಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಭಾರತಾನ್ ಹಾತ್ 

ಬಾಂದುನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ವಿವೇಕ್ ನ್ಹಂಯ್. ಹಾಂತುಂ ಆವನ್ಕಾಂ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ. 

ಕಾಂಟ್ಕಾನ್ ಕಾಂಟೊ ಕಾಡಿಜಾಯ್ ಹಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತಾಚೆಂ ಧೋರಣ್. ತಾಣೆ 

ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪ್ರಕಾರ್ ನೆಹ್ರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಚೀನಾನ್ ಇಷ್ಟಗತಿಚ್ಮಾ ನಾಂವಾನ್ 

: ಆಮ್ಕಾಂ ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ 'ಹಿಂದಿ ಚೀನೀ ಭಾಯಿ ಭಾಯಿ' ಮ್ಹಳ್ಳೊ 

ನಾರೊ ಕಾನಾಂನಿ ಗಾಜ್ಞಾನಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಗಡಿರ್ ಸೈನ್ ಜಮೊ ಕರ್ನ್ 

ಭಾರತಾಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ. ನೆಹ್ರುಕ್ ಪಾತ್ಕೆಂವ್ಕ್ ನಜೂ ತಸಲೊ ಆಘಾತ್ 

ಜಾಲ್ಲೊ. ಅಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರೈೆಂ ಉಬ್ದೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಹ್ಯಾ ಜೋರ್ಜಾಚ್ಕ್ಮಾ 

ವಾದಾಂತ್ ಆಮಿ ಚೂಕ್ ಸೊಡುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಚೂ 

ವಾದ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಕಿ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಮಂತ್ರಿಚ್ಕಾ ಸಂಬಂಧಾನ್ ದೇಶಾಚ್ಶೆ ಗಡಿರ್ ಆಸ್ಚಿ 
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಸಾತಶಿ ಲೊಕಾಮುಖಾರ್ ದವರ್ದೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಕರ್ತವ್ಕ್. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಕಾ 

ವಿಮರ್ಶಕಾನಿಂ ಮ್ಹಳೆಂಕಿ ಚೀನಾ ಆನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ತಸಲ್ಮಾ ವ್ಹಡ್ ರಾಷ್ಟಾಥಾವ್ನ್ 
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ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ಲೊಕಾಚ್ಕಾ ಮತಿಂತ್ ಉಬ್ದೊನ್ ಎಕಾಥರಾಚೆಂ 
ಭಿಯಾಭರಿತ್ ವಾತಾವರಣ್ ಉಚಬ್ಬೊಂಕ್ ಸಾಧ್ ಆಸಾ. 

ಹ್ಯಾ ಉದ್ದಿಗ್ನ್ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ 1998 ಮಾಯ್ 11 ಆನಿ 13 ತಾರಿಕೆರ್ 
ಭಾರತಾನ್ ಪಾಂಚ್ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಬಣಾಂ ಕೆಲಿಂ. ಹಿಂ ಪರೀಕ್ಷಣಾಂ ಭೋವ್ 

ಯಶಸ್ವಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಮಾ ಖಂಚ್ಕಾಯ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಂಕ್ 
ಸೊಡ್ನ್ ದೀನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಖ್ಲೊ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ದಾಖ್ಲೊ ದೀಂವ್ಕ್ 
ಪಾವ್ಗೆ. ಹ್ಮಾ ಸ್ಫೋಟನಾಂಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗರ್ಜೆಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಇತ್ಲ್ವಾ 
ಘುಟಾನ್ ಚಲ್ಲ್ಲಿ ಕಿ ಆದುನಿಕ್ ತಂತ್ರಾಂನಿ ಭರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮೆರಿಕಾಕ್ ಸೈತ್ 

ದೊಳೆ ಗಸ್ಟಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆ. ಸ್ಫೋಟನ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ರಾಗ್ ಜಾಲ್ಮಾರ್ : 
ಹ್ಯಾ ವಿಷಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಮುಂಗಡ್ ಕಳ್ಳೆಂನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆನೈಕ್ 
ರಾಗ್ ಯೇವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೂಡ್ಕಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಕಾ ಫುಡಾರ್ಕಾಂನಿ 

ದಿಲ್ಲಿಂ ವಾಕ್ಮೂಲಾ೦ ಸಗ್ಳಿಂ ರಾಜಾಂವಿ ಚಿಂತ್ಪಾಡಾವ್ನ್ ಉಬ್ಬಾಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ 

ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್. ಚಿಂತ್ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಅದಕ್ ಕ್ಲಿಂಟನಾನ್ ಭಾರತಾಚೆರ್ ಆರ್ಡಿಕ್ 

ಬಂದಡ್ ಘಾಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಭಾರತಾಚ್ಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಂಕ್ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ 

`' ರೀಗ್ ದಿಲಿನಾ ಆನಿ ಹೊಡ್ಕಾ ಭಾರತೀ ವಿಜ್ಞಾನಿಂಕ್ ಆಮರಿಕಾಡಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ 

ಧಾಡ್ಗಂ. ಪುಣ್ ಅಸಲ್ಕಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಬಂದಡವರ್ವಿಂ ದೋನೀಂಯ್ ರಾಷ್ಟಾಂಕ್ 

ನಷ್ಟ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಹ್ಮಣಿ ಆಯ್ಲಾ ಆನಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಆರ್ಡಿಕ್ ಬಂದಡೆಚ್ಕೊ 

ಸಾಂಕ್ಳಿ ಎಕೆಕ್ಚ್ ತುಟೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾತ್. 1೨99 8 ಮಾರ್ಚ್ 

ಮ್ಹ್ಹಯ್ನಾ ೦ತ್ ಘುಡ್ಲ್ಲಾವಾಜ್ಜೇಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಜೋರ್ಜ್ 

ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಮಂತ್ರಿಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಆನಿ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೊ ಹುದ್ದೊ 

ಮೆಳ್ಳೊ. ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಳಾಂತ್ ತೊ ವಾಜ್ಬೇಯ್ ಆನಿ ಆಡ್ವಾನಿ 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಜಾಲ್ಮಾರೀ ವಾಜ್ಟೇಯ್ ಚಡ್ 

ಆನಿ ಚಡ್ ತಾಚ್ಕಾ ಖಾಂದಾಂಚೆರ್ ವೊಣ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಚೂಕ್ 

ಜಾಯ್ಕಿನಾ. 

ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಆಯ್ಕಾಲೊನಾ? 

ಸರ್ಕಾರ್ ಘುಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ದೆಂ ಜೋರ್ಜಾನ್ ಸಬಾರ್ಕಡೆ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ ಕಿ 

ಆಪ್ಣಾಚಿ ಸಮತಾ ಪಾಡ್ತ್ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ ತರಿ ಆಪುಣ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಾವ್ನ್ 

ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಡೊನಾ ಆನಿ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಚೊನಾ. ಪಾಡ್ತ್ ಬಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ 

ಕಾಮಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಮಗ್ನ್ ಆಸ್ತಲೊಂ. ಆಜ್ಕಾಲ್ ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಕ್ ವ 

ಲೋಕ್ ಸಭೆಕ್ ಯೆಂವ್ದೆಂ ಮಾತ್ ಮಹತ್ವಾಚೆ೦ ಜಾಲಾಂ. ಲೊಕಾ ಮಧಂ 

ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಕೋಣೀ ತಯಾರ್ ನಾ. ಹಳ್ಳೆಂನಿ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಉದಾಕ್ ನಾ, 



ಏಕ್ ಸಾಹಸಿ ಜೀಣ್ 238 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಖಾಕುಸ್ ನಾಂತ್. ಹೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಪಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ? ಮ್ಹಜಿ 
ಸಗ್ರಿ ಜೀಣ್- ಚಡುಣೆ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ - ಹಾಂವೆಂ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ 

ಖರ್ಚಿಲ್ಮಾಂತ್. ಪುಣ್ ಆತಾಂಚೆಂ ರಾಜ್ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾನಾ. ಹ್ಕಾ 

ಕಾರಣಾನ್ ಹಾಂವ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ. 

ಹಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಡೊಡ್ಕಾಂನಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ ತಾಕಾ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಹುದ್ದೊ 

ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಸೂ ಉಲಯ್ತಾ. ಪುಣ್ ಪಡ್ಚ್ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ 

ತೆ೦ ತಾಣ ಎಕಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, 

'ಹಾಂವ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿಶ್ಚಯಾಚೆರ್ ಘಟ್ ರಾವ್ಲ್ಲೊಂ. 

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಕ್ ಮಂತ್ರಿಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಢೊಡಿಂಚ್ ವೊರಾಂ ಆಸ್ತಾನಾ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ನೀತಿಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ 

ಆಯ್ತೆ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಆಪುಣ್ 
ಕೋಣೀ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಯ್ನಾಂವ್, ಆಮಿಂಯೀ ತುಜ್ಕೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾಡ್ತಿ ಖಾತಿರ್ 

ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹಟಾಕ್ ಪಡ್ಲೆ. ಹ್ಕಾ ಹಟಾವರ್ವಿಂ ಜರ್ತರ್ 

ಲೊಕಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಹೆವಯ್ಲೊ ಭರ್ವಸೊ ತುಟ್ಟೊ ಆಮಿ ಕಾಂಯ್ ಜೊಡ್ಲೆಂನಾ. 

ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮಿ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ 

ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ನಾಖುಶನ್ ಹಾಂವ್ ಒಪ್ಪೊಂ. ಹ್ಕ್ಮಾ 

ವಾದ್ ವಿವಾದಾಂತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಕ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಚಾರ್ ವೊರಾರ್ ಪಾವಾಜಾಯ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ ನಾಂವಾಂ ತೀನ್ ವೊರಾಂ ವೇಳ್ ಕರ್ನ್ ಪಾವ್ಲಿಂ.' 

1975 ವರ್ಸಾಚೊ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಳ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ 

'ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭೂಗತ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದ್ಹಾರಾಂಕ್ ಹಾತ್ಪತ್ರಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್, 

ಪತ್ರಾಂ ಮುಖಾಂತ) ಆನಿ ತೊಂಡಾ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ ಕಿ ರೇಲೈ ಸಾಂಕ್ಟೆವ 

ಇತರ್ ಉಪಕರಣಾಂ ದಾರುಲಾವ್ನ್ ಸ್ಫೋಟನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಖಂಚ್ಕಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ 

ಮಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೇಜಾಯ್. ಹಿಚ್ ಶಿಕವ್ಹ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ 
ನಾರಾಯಣ್, ಅರುಣಾ ಆಸಫ್ ಆಲಿ, ಡೊ ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯಾ ಆನಿ 

ಅಚ್ಕುತ್ ಪಟ್ಟರ್ಧನಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.' 

ವಿದೇಶಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚೆಂ ಮುಖ್ಕ ಜಾವ್ನ್ ಆಮೆರಿಕಾಚೆಂ ಧೋರಣ್ ತಾಣ 

ಖಡಾಖಡ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಖಂಡನ್ ಕೆಲೆಂ. 'ಬಳ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಬಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ಉದಾಕ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಕೊಳ್ಳೆಂ' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಲೆ ಬರಿ ಬಳಾಧಿಕ್ ರಾಷ್ಟಾಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ 

ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲಿಂ ಪರಮಾಣು ಹಾತೆರಾಂ ಜಮೊ ಕರ್ನ್ ಆತಾಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ೦ಚೊ ಹಾತ್ 

ಬಾಂದುಂಕ್ ಪಳೆತಾತ್. ಆಮೆರಿಕಾಕಡೆ ಸಂಸಾರ್ ಧಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಾಸ್ ಕರೆ ಇತ್ತಿಂ 

: ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಾಂ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಬಂದಡ್ನಾ. ಕಿತ್ಕಾಕ್ ತೆ 

ಹೆರಾಂಚಿ ಬಂದೊಬಸ್ಕ್ ಕರ್ದೆ ಆಪ್ಲೆಚ್ ನಮ್ಮಾರ್ದಲೆ ಪೂಲಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. 
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'ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪರೀಕ್ಬಣಾಂ ನಿಷೇದ್ ಸೂಲ್ಲೊ' (Comprehensive 
Test Ban Treaty -'CTBT) ಆನಿ 'ಪರಮಾಣು ಹಾತೆರಾಂ 
ಆಡಾಂವ್ಲೊ ಸೊಲ್ಲೊ' (Non Proliferation Treaty - NPT) 
ಅಸಲೆ ಸೊಲ್ಲೆ ತಾಣಿಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಕಾತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ರಾಷ್ಟಾಂಚ್ಕಾ ಮಾತ್ಕಾರ್ 
ಡಥಾಪುಂಕ್ ಪಳೆತಾತ್. ಅಸಲೆ ದೋನ್ ಮಾಪಾಂನಿ ಜೊಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಲೆ ಆಮಿಂ ಕಿತ್ಕಾಕ್ 
ದಸ್ಕತ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೋರ್ಜ್. ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಖಂಚೋಯ್ 
ದೇಶ್ ಹ್ಮಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದಸ್ಕತ್ ಕರಿಸೊನಾ. ಪುಣ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಪರಿಸ್ಲಿತೆಂತ್ 
ಲ್ಹಾನ್ ರಾಷ್ಟಾಂ ಬಳಾಧಿಕ್ ರಾಷ್ಟಾಂಚ್ಕಾ ಭೆಷ್ಟಾ ವ್ಹಕ್ ಬಾಗ್ಟೊನ್ ಅಶೆಂ ಕರ್ತಾತ್ 

ಪುಣ್ ಭಾರತಾ ತಸಲ್ಮಾ ವ್ಹಡ್ ದೇಶಾಕ್ ಆಮೆರಿಕಾನ್ ಚಷ್ಟಾ ೦ವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ 

ನಂಯ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

ಸಂವೇದನಾಶಾಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಮಂತ್ರಿ 
ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ ಎಕಾ ಮ್ಹೂಯ್ದಾಭಿತರ್ ದೇಶ್ಭರ್ 

ಶಿಂಪ್ನಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚಾ ಸೈನಿಕ್ ಠಾಣ್ಮಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಬೆಟ್ ದಿಲಿ. ಹೆರಾ ಸಂರಕ್ಷಣ್ 

ಮಂತ್ರಿ೦ಚ್ಕಾ ಭೆಟೆಂತ್ ಆನಿ ಜೊರ್ಜಾಚ್ಕಾ ಭೆಟೆಂತ್ ಫರಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಜೊರ್ಜಾನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ವಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಕಡೆ ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್ ಕೆಲೊಚ್, ಪುಣ್ 

ಲ್ಹಾನ್ ಡಾವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಶಿಪಾಯಾಚ' ಕಷ್ಟ್ ದೂಕ್ ತೊ ಸಮ್ಹಾಲೊ. 

ರಾಜಸ್ಥಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಗಡಿಚೆರ್ ಆಸ್ಚೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮ್ಹಣಾಲೆ ಇತ್ತೆ ರಕ್ಷಾ 

ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲೆ ಆನಿ ಗೆಲೆ ಪುಣ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ 

ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆ ತೊ ನಿಮಾಣ್ಕಾಂತ್ಲಾ 

ನಿಮಾಣ್ಕಾ ಸೈನಿಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಉಲಯ್ಲೊ, ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಂವ್ಚೊ, ಜೆವ್ಚೊ 

ಆನಿ ತಾಚಿ೦ ಸಮಸ್ಕಾಂ ಸಮ್ಹಾಲೊ. ತಾ೦ಕಾಂ ತಾಂಚ್ಕಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಚಡ್ತಿ 

ಸವ್ಹತ್ಕೊ ಮೆಳಂವ್ಕ್ ತೊ ಪೆಚಾಡ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಜಥೊಡ್ಕಾಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯ್ಯಾಂನಿ 

ವಾರ್ಕಾದಳಾಂತ್, ಭೂ ಸೈನಾಂತ್ ತಶೆಂ ಉದ್ಕಾದಳಾಂತ್ ತೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ 

ಜಾಲೊ. 

ಸಿಯಾಚೆನ್ ಬರ್ಫಾ ದೊಂಗ್ರಾಚೆರ್ ಜಾರತೀ ಫೊವ್ಚ್ 

ಜೆದ್ನಾ 1947 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಭಾರತ್ ಆನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ 

ದೇಶಾಚೆ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್ನ್ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಚಲ್ಲೆ ತೆದ್ನಾ ತಾಣಿ ಹಿಮಾಲಯ 

ಪರ್ವತಾರ್ ಸಿಯಾಚೆನ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಗಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಾಕಯ್ಲಿನಾ. ಭಾರತಾನ್ 

ಜಾಂವ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾನ್ ಜಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ತಕ್ರಾರ್ಯೀ ಕೆಲೆನಾಂತ್. 

ಕಿತ್ಕಾಕ್, ತ್ಕಾ 21 000 ಫುಟಿ ಉಬಾರಾಯೆಚ್ಕಾ ಬರ್ಫಾನ್ ಭರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ದುರ್ಗಮ್ 



ಏಕ್ ಸಾಹಸಿ ಜೀಣ್ ಟ್ರಿ) 

ಜಾಗ್ಮಾರ್ ಮನ್ಶಾನ್ ವ ಮೊನ್ಹಾತಿನ್ ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ 

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾನ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯಾನ್ ಕಾಶ್ಮೀರಾಚೊ ಥೊಡೊ ವಾಂಟೊ ಭಿತರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ 

ಹ್ಯಾ ಸಿಯಾಚೆನ್ ಬರ್ಫಾ ಪ್ರದೇಶಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ದೋನೀ ರಾಷ್ಟಾಂಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ 

ಜಾಲೊ. ಚಡ್ ಉಬಾರಾಯೆರ್ ಕೋಣ್ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ತಾ ತಾಕಾ ಅನುಕೂಲ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸಿಯಾಚೆನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ತಯಾರಿ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ 

ಮೆಳ್ವಚ್ 1984 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಭಾರತಾಚಿ ಫೊವ್ಹ್ ಭೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಸಿಯಾಚೆನ್ 

ಪಾವ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ಲೆಂನಾ. ಅಶೆಂ, ಖಂಯ್ದ್ಯಾಯ್ ಜೀವಿಕ್ 

ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಫಾವೊ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತೊ ಜಾಗೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂಕ್ 

ಕಾಯಾಮ್ ಠಾಣ ಜಾಲೆಂ. ಪಾರ್ತಾಪುರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕಡೆ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಮುಖೆಲ್ 

ಠಾಣ ಉಬಾರ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ಪಾಸ್ಟಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ 108 ಸೈನಿಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ 

ಬಾಂದ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಲ್ಕಾ ಪೂಸ್ಟಾಂನಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಮಿ ಮತಿಂತ್ 

ಚಿಂತ್ಕೆತ್. ಎಕಾಚ್ಛಾರಾ ಕೊಸಾಳ್ಡೆ ಬರ್ಫಾದೊಂಗೊರ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಘಡಿಯೆ 

ಅಪಾಯಾಚೆ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಡ'ಂಡಾಯ್, ಶೂನ್ಯಚ್ಛಾಕಿ ಚಾಳೀಸ್ ಡಿಗ್ರಿ 

ಉಣಿ ಆಸ್ತಾ. ಹುನಾಳ್ ಕರ್ದೆಂ ಜಾಂವ್, ವೀಜ್ ಸಕತ್ ಜಾಂವ್, ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಕ್ 

ನಾ. ಸುರ್ವೆರ್ಥಾವ್ನ್ ದೋನೀ ದೇಶಾಂಮಧಂ ಮಾರೆಕಾರ್ ಹಾತರಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ 

ಗೋಳಿಬಾರ್ ಚಾಲು ಆಸಾ. ಗೆಲೆತ್ಕಾ 14 ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚೆ 600 ಸೈನಿಕ್ 

ಮೆಲ್ಕಾತ್ ಆನಿ 10,000 ಘಾಯೆಲ್ಕಾತ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಸೈನ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ದಿಸಾಕ್ 
ತೀನ್ ಕೊರೊಡಾಂವಯ್ ಖರ್ಚ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಲೆಖಾರ್ ಪಳೆಲ್ಕಾರ್, 
ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಅತೀ ಊಂಚ್, ಅತೀ ಥಂಡ್ ಆನಿ ಅತೀ ಖರ್ಚಾಚೆಂ ರುುಜಾಡು'ಳ್ 

ಹೆಂಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಮಾರೀ ಥ'೦ಯ್ ಮುಳಾವೊೊ ಸವ್ಹತ್ಕೊನಾಂತ್. 

ಪಾರ್ತಾಪುರ್ ಮುಖೆಲ್ ಠಾಣ್ಕಾಕಡೆ ಆಸ್ಚಿ ಸಿಯಾಚೆನ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ಗೆಲೆತ್ಕಾ 

ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಡಾವ್ನ್ ಹವೊ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರ್ದೆಂ ಸಾಧನ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕಷ್ಟಾತಾ. 

ಅಸಲ್ಕಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ದಾಕ್ಕೆರಾಂನಿ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂಚೆರ್ ಶಸ್ತ್ರ್ಕ್ರಿಯಾ 

ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಚಾ. ತಾಂಚ್ಕೊ ಕುಡಿ ಉಬಾಳ್ ದವ್ರುಂಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಚುಡಿ 

ಪೆಟವ್ನ್ ದವರ್ತಾತ್. ಭಲಾಯ್ಕೆಚ್ಕಾ ದಿಷ್ಟಿನ್ ತ್ಕೊ ಬರ್ಕೊ ನ್ನಂಯ್. 

ಸಂಪರ್ಕ್ಸಾದನ್ ಆಜ್ಯಾಕಾಲಾಚೆಂ. ಗೆಲೆತ್ಕಾ ವರ್ಸಾಚ್ಮಾ ಜುಲಾಂಯ್ಕ್ ಬಾನಾ 

ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಪೊಸ್ಟಾಕಡೆ ಸ ವೊರಾಂಭರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ತುಟ್ಲೊ. 

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜರ್ಮರ್ ತ್ಕಾ ಅವ್ನೆಂತ್ ತೊ ಪೊಸ್ಟ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ 

ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಆಮಿ ಕಾಂಯ್ ಕರ್ದೆಬರಿ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಮಾ ಪೋಸ್ಟಾಚೆರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೊ 

ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ದೊಳೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಕಿತ್ಕಾಕ್, 1987 ಜೂನಾಂತ್ ತೊ 

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಕಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಭಾರತಾನ್ ರಭುಜೊನ್ ಘೆತ್ಲ್ಲೊ. 
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ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಮಂತ್ರಿಚೆಂ ಮನ್ಮಾಪಣ್ 
ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವಿಲ್ಮಾ ಮ್ಹಯ್ನಾಂನಿ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿ 

ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 70 ಕಿ.ಮೀ. ಲಾಂಬ್ ಸಿಯಾಚೆನ್ ಬರ್ಫಾ ದೊಂಗ್ರಾಕ್ 
ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಔ'೦ಯ್ಸರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ 5,000 ಸೈನಿಕಾಂಚಿ ಭೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ 
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಪ್ಲ್ಮಾ ದೊಳ್ಳಾಂನಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ತೊ ಮ್ಹಣ್ಣಾ, 

'  ಹ್ಮಾಚ್ ಎಪ್ರಿಲಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಿಯಾಚೆನ್ ಬೆಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಥಂಯ್ದಿ 
ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಆಕಾಂತ್ಲೊಂ. ಎಕಾ ಸೈನಿಕಾಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ತೀನ್ 

ಮ್ಹಯ್ನೆ ರಾವಾಜಾಯ್ ಪಡ್ವಾ. ತ್ಕಾ ಅವ್ಹೆಂತ್ ಶೂನ್ಮಚ್ಮಾಕೀ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಉಣಿ 

ಥು'೦ಡಾಯ್ ಆಸ್ಟ್ಯಾ ತ್ಕಾ ಜಾಗ್ಮಾರ್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ವಿವಿಧ್ ಥ್ರಾಂಚ್ಮಾ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ 

ಆನಿ ಪಿಡೆಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾತಾ. ಹಾತಾ ಪಾಯಾಂಚಿಂ ಬೊಟಾಂ ಕುಸೊನ್ ವ್ಲೆತಾತ್. 

ಸ್ಮರಣ್ ಶಕ್ತಿ ಉಣಿ ಜಾತಾ ವ ಪುರ್ಮಿ ವ್ಹೆತಾ. ಗೂಂಡ್ ರಿುರಿಯಾಂನಿ ಪಡೊನ್ 

ಮೊರೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಅಸಲ್ಕಾ ರಿಸ್ಕೆಚ್ಕಾ ಜಾಗ್ಮಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಧಯ್ರಾದಿಕ್ 

ಶಿಪಾಯ್ ರುಜೊನ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಸರ್ವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ವೊರ್ತಿ ಖಂತಿಚಿ ಗಜಾಲ್ 

ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್, ತಾಂಕಾಂ ಮುಳಾವಿ ಸವ್ಸತ್ ಸೈತ್ ನಾ. ಎಕಾ ಪೊಸ್ಟಾಥಾವ್ನ್ ಆನೈಕಾಕ್ 

ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಬರ್ಫಾಗಾಡಿಯೊ ನಾಂತ್. ಪಾಯ್ ವಾಟೆನ್ ತಾಂಕಾಂ ವ್ಹಚೊಂಕ್ 

ಪಡ್ತಾ. ಡಢೆಲ್ಲಿಂತ್ ಆಮ್ಚಾ ಸೇನಾ ದಪ್ತರಾಂತ್ಲ್ವಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಸಿಯಾಚೆನ್ 

ಬರ್ಫಾದೊಂಗ್ರವಯ್ಲ್ಹಾ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಚಿ ಜಾಣ್ವಿಕ್ ನಾ. ಅಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ 

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಅತೀ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚಿ ವಸ್ತ್ ಸೈತ್ ವೆಳಾರ್ ಮೆಳಾನಾ. 

ಜೋರ್ಜಾಕ್ ಚಡ್ ಉದ್ದಿಗ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಆನಿ ತ್ಕಾ ಘಡಿತಾಕ್ 

ಲಾಗೊನ್ ತಾಣೆ ಆಧಾರ್ಲ್ಲಿ ನವ್ಹಾಂಚಿ ರೀತ್ ತಾಚೆಂ ಮನ್ಯಾಪಣ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ 

ದಾಕಯ್ತಾ. 1997 ಜಾನೆರಾಂತ್ ಸಿಯಾಚೆನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂ ಖಾತಿರ್ 

ಥೊಡ್ಕೊ ಬರ್ಫಾಗಾಡಿಯೊ (10% 1100116085) ಧಾಡುಂಕ್ ಸೇನಾ ದಘ್ಕರಾಕ್ 

ಆದೇಶ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ದೇಡ್ ವರ್ಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಮಾರೀ ತ್ಕಾ ಗಾಡಿಯಾಂಚೊ 

ಪಾತ್ತೊ ನಾ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳ್ಲ್ಲಿಚ್ ಜೋರ್ಜ್ ಖುಬಾಳ್ಳೊ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ 

ಸಂಬಂಧಿತ್ ತೀನ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ತಾಣೆ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಸಿಯಾಚೆನ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲಿ 

ಪರಿಸ್ದಿತಿ ತಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಹಾವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಕಾ ಅಲಕ್ಸೆ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಶಿಕ್ಷಾ ತಾಣೆ 

ಫರ್ಮಾಯ್ಲಿ. ತಾಣಿಂ ತೆಗಾಂಯ್ನಿ 1998 ಜೂನ್ ಆಕೆರಿ ಭಿತರ್ ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ವಾಚ್ಕಾ 

ಅವ್ಲೆಕ್ ಸಿಯಾಚೆನ್ ವ್ಹಚೊನ್ ರಾವಾಜಾಯ್. ತಾಣಿಂ ತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಖುದ್ದ್ 

ಜಸ್ಟ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ತ್ಯಾಂಚೆ ಕಷ್ಟ್ ತೆ ಸಮ್ಜೊಂಚೆನಾಂತ್ ತೆದಾಳಾ ಮಾತ್ರ್ 

ತಾಂಕಾಂ ಡಂಯ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್ಪೆಲಿ ಅಶೆಂ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. 

ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಕಾ ಮನ್ಕಾಪಣಾವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾದಳಾಕ್ ತಾಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ 
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ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊೂಗ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಉತ್ಸಾಹ್ ವ್ಹಾಡ್ಣೊ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಕಾಂಯ್ 

ಅಡ್ಡಿನಾ. 

ತಶೆಂಚ್ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಮಂತ್ರಾಲಯಾಂತ್ ಖಂಚೇಂಯ್ ಕಾಮ್ ಸಾರ್ಕೆಂ 

ಚಲಾನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ವ ಮಂತ್ರಾಲಯಾಚ್ಕಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಕಸಲೋಯ್ ಅನ್ನಾಯ್ 

ಜಾಲಾ ತರ್ ತಾಚ್ಕೆ ವಿಷಾಂತ್ ದೂರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಣೆ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಮಂತ್ರಾಲಯಾಚ್ಕಾ 

ಪ್ರವೇಶ್ದಾರಾಕಡೆ 'ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬೊಕ್ಸ್' ದವರ್ಲೆಂ. ತಾಂತುಂ ಘಾಲ್ಲಿಂ ದೂರಾಂ 

ಜೊರ್ಜಾನ್ ಸೃತಾಜಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ವಾಚುನ್ ತಾಂಚೆರ್ ಫಾವೊತೆಂ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಚಿ 

ರಿವಾಜ್ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಹಂ ವಿಧಾನ್ ತಾಣೆ ಹರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಠಾಣ್ಮಾಂನಿ 

ಜ್ಕಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಚಿಂತುಂಕ್ನಾತ್ಲ್ಲಿಂ, ಅಪೇಕ್ಸುಂಕ್ನಾತ್ಲ್ಲಿಂ ದೂರಾಂ 

ತಾಕಾ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವೆಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. 

ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಮಂತ್ರಾಲಯಾಂತ್ ಕಲ್ಲಿಂ ಸುಧಾರಣಾ೦ 
ಜೋರ್ಜ್ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲಗ್ಭಗ್ ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ನಾ೦ಚ್ಕಾ 

ಅವ್ದೆಂತ್ ಸಂರಕ್ಬಣ್ ಖಾತ್ಕಾಂತ್ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಸುಧಾರಣಾಂ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಚ್ಕಾ 

ವಿಶೇಸ್ ಶಾಡು'ಚಿ ಅಮ್ಕಾಂ ವಳಕ್ ಜಾತಾ. 

ಜಾಯ್ತ್ಯಾ, ದಶಕಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಮಂತ್ರಿಚಿ ಸಮಿತಿ (Defence 

Minister's (0011173100) ತಾಣೆ ಜಿವಾಳ್ ಕೆಲಿ. ಹಾಂತುಂ ಭಾರತೀ 

ಸೈನಾಚ್ಕಾ ತೀನ್ಯೀ ಫಾಂಟ್ಕಾಂಚೆ ಮುಖೆಲಿ ಮ್ಹಯ್ನಾಂತ್ ಎಕಾ ನಮ್ಮಾರ್ಹಲ್ಮಾ 

ದಿಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ 

ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತಾತ್. 

ಸೈನಾಚ್ಕಾ ತೀನ್ ಫಾಂಟ್ಕಾ೦ಚೆ ಮುಖೆಲಿ, ಕೆಬಿನೆಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಿದೇಶಿ 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಂಚೆ 

ಸಾಂಗಾತಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಬಂಧಿ ಹಫ್ತಾಳಿ ಜಮಾತ್ ಚಲ್ತಾ. 

U 



29 

ಯುರೂಪಾಂತ್ ಮಾನ್ 
ಸಂಯುಕ್ತ ಸೋಶಲಿಸ್ತ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಖಾ೦ಂಬೊ ಜಸೊ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಜೋರ್ಜ್ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟೀಯ್ ಸಮಾಜ್ವಾದಿ ಚಳ್ಳಳೆಂತ್ಯೀ 
ಮುಖಾರ್ ಆಸೊನ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಮಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಮಾಜ್ವಾದಿ ಫುಡಾರ್ಕಾಂ 
ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ಚ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ' 
ಜಾಲ್ಲೊ. ಸ್ಫೊಕ್ಹೊಮ್ ಶಹರಾಂತ್ 1964 ಆಗೊಸ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ 
ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ 'ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಹ್ಮಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಯೆವ್ದಿಲ್ಲ್ಯಾ 
ಜಮಾತೆಕ್ ತೊ ಹಾಜರ್ ಜಾಲೊ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ 
ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಮಾ೦ಚಿಂ ಸಮಸ್ಕಾಂ ತರ್ಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಿ ಜಮಾತ್ 
ಆಪಯಿಲ್ಲಿ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಬ್ರಸ್ಸೆಲ್ಸ್ ಶಹರಾಕ್ ವ್ಹಚೊನ್ 'ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ 
ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್' ಹ್ಮಾ ಸೋಶಲಿಸ್ತಾಂಚ್ಛಾ ಮಹಾ ಮಂಡಳೆಮುಖಾರ್ ಭಾಷಣ್ 
ದಿಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಲಂಡನ್, ಪೆರಿಸ್ ಆನಿ ಬರ್ಲಿನ್ ಶಹರಾಂನಿ ಕಾರ್ಮಿಕ್ 

ಫುಡಾರ್ಕಾಂಕ್ ಮೆಳೊನ್ ವಿಚಾರ್ ಅದಲ್ ಬದಲ್ ಕೆಲೆ. 

ಡಬ್ಲಿನ್ ಶಹರಾಂತ್ ಅಭೂತ್ಪೂರ್ವ್ ಸನ್ಮಾನ್ 

1977 ಜುಲಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಆಯರ್ಲೆಂಡಾಚ್ಕಾ 

ಡಬ್ಲಿನ್ ಶಹರಾ೦ತ್ ಆಮಂತ್ರಿತ್ ಕರ್ನ್ ಏಕ್ ಅಭೂತ್ಪೂರ್ವ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. 

ತವಳ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಚೆ ಕಾಳೆ ದೀಸ್ ಆಕೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡೆಚ್ ಮ್ಹಯ್ಲೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಆನಿ 

ಜನತಾ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಜೋರ್ಜ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ 

ವೆಳಾಚೆಂ ಜೊರ್ಜಾಚೆಂ ಧೈರ್ ಆನಿ ಸಾಹಸ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಗಾಜ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಂಚಾರ್ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಚ್ಕಾ ಮಹಾ ಮಂಡಳಾನ್ ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಕಾ ವಿಶೇಸ್ 

ಧೈರಾಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಮಾತೆಂತ್ ತಾಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. 

ಹ್ಮಾ ಜಮಾತೆಂತ್ ಏಕ್ ಭಾಂಗಾರಾ ಪಟ್ಟೊ ತಾಕಾ ಅರ್ಪಿಲೊ ಆನಿ ಹಾಜರ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಸಬಾರ್ ಮಿನುಟಾಂ ಉಬೆಂ ರಾವೊನ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟುನ್ 

ತಾಕಾ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಕಾಮ್ಸಾರ್ ಸಂಘಟನೆಂತ್ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲಿ ಊಂಚ್ ಸೆವಾ ತಾಣಿಂ 

ವಾಖಣ್ಣಿ. ಜೊರ್ಜಾನ್ ಜನತಾ ಸರ್ಕಾರಾಮುಖಾರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಸಮಸ್ಕಾಂ ವಿವರುನ್ 

ಮಾನವ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾವಾನಾ ಬಗಾರ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ನಾ ಕರ್ಚೆಂ 

ಮಹಾನ್ ಕಾಮ್ ಆನಿಕೀ ಬಾಕಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 
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ಎಮ್ಸ್ಪರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಶಹರಾಂತ್ 

ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪಾಟಿ ಕಾಡ್ಜ್ ಜನತಾ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಯೆತಚ್ 

1917 ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಮಾ ಮಧೆಗಾತ್ ಜೋರ್ಜ್ ಹೊಲ್ಲೆಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಮ್ಸ್ಟರ್ಡ್ಕಾಮ್ 

ಶಹರಾಕ್ ಪಾವ್ಹೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ 20 ದೇಶಾಂಚೆ ಸಮಾಜ್ವಾದಿ ಫ್ರಡಾರಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. 

| ಹ್ಮಾ ಜಮಾತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಸ್ಲ್ಲೊ ಜರ್ಮನಿಚೊ ಆದ್ದೊ ಚಾನ್ಸಲರ್ ವಿಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಟ್. 

ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವೆಳಾರ್ ಜೊರ್ಜಾನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಭೊಗ್ಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ತಾಣೆ 

ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭೋವ್ ಮಚ್ಚಣನ್ ವಿವರುನ್ ತಾಕಾ ವೇದಿರ್ ಆಪ್ಣಾ 

ಕುಶಿನ್ಚ್ ಬಸವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಸಭಿಕಾಂನಿ ಉಬೆ ರಾವೊನ್ ವಿಶೇಸ್ ತಾಳಿಯೊ 

ಪೆಟುನ್ ತಾಕಾ ಸ್ಟಾಗತ್ ದಿಲೊ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಜ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚುನಾವಣ್ 

ಜಾವ್ನ್ ನವೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ 

ದಾಕಂವ್ಚೊ ತಸ್ವಿರ್ಕೊ ಆಟಾಪ್ಟೆಂ ಆಲ್ಬಮ್ ತಾಣೆ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂಡಳಾಂಚ್ಕಾ 

ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಟ್ಲಂ. ತಾಂತುಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ವಿಶೇಸ್ ಅಭಿರೂಚ್ ದಾಕಯ್ಲಿ. 

ಜೋರ್ಜಾನ್ ಆಪ್ಲ್ವಾ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲಿ ಕಿ ಜರ್ತರ್ ಗ್ರೇಸ್ಟ್ ರಾಷ್ಟಾಂನಿ 

ದುಬ್ಳ್ಯಾ ರಾಷ್ಟಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿನಾ, ತಾಂಚಿ ಭದ್ರತಿಚ್ ಅಪಾಯಾಂತ್ ಆಸ್ಕಲಿ. 

ಸ್ವಾತಂತ್) ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಫಕತ್ ರಾಜಕೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಗರ್ಜ್, ಭುಕ್ 

ಆನಿ ಭಿರಾಂತ್ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ಯಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆ. 

ಗೊರ್ಬಾಚಿವ್ ಸಾಂಗಾತಾ 
1990 ಜೂನ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ರಶ್ಮಿಯಾಚೊ 

ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಫುಡಾರಿ ಮಿಖಾಯೆಲ್ ಗೊರ್ಬಾಚೆವ್ಲಾಗಿಂ ಮುಖಾಂಮುಖಿಂ 

ಉಲವ್ಣೆ ಕರ್ದೊ ವಿಶೇಸ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮಳ್ಳೊ. 

ತ್ಕಾ ದೀಸ್ ಆಮುರಿಕಾಚ್ಕಾ ವೊಶಿಂಗ್ಟನ್ ಶಹರಾಂತ್ ರಶ್ಶಿಯಾಚ್ಕಾ 

ರಾಜ್ದೂತ್ಘರಾಂತ್ ಮಿಖಾಯೆಲ್ ಗೊರ್ಬಾಚೆವಾಕ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ 

ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಶಾಂತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಲೊ. ತ್ಕಾ ದಿಸಾಂನಿ ರಶ್ಶಿಯಾ ಆನಿ ಆಮೆರಿಕಾಮಧೆಂ 

ಶಿಖರ್ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ ಗೊರ್ಬಾಚೆವ್ ಆಮೆರಿಕಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. 

ಹ್ಕಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಮಾರಂಭಾವೆಳಾರ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾ೦ಡಿಸ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಮಂತ್ರಣಾನ್ 

ಥಂಯ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, ವೇದಿಚೆರ್ ಗೊರ್ಬಾಚೆವಾಸಾ೦ಗಾತಾ 

ತಾಕಾ ಬಸಯಿಲ್ಲೊ. ಗೊರ್ಬಾಚೆವಾನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ, 'ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ತೆಂ 

ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.' ಜೊರ್ಜಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ, ' ಹಾಂವ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ.' 

ಕಾಳಿ ಗಾಯಕಿ ಆಮಾಂಡಾ ಆಂಬ್ರೋಜಾನ್ 'ಆಮಿ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ಶಿಪಾಯ್' ಕಂತಾರ್ 
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ಮ್ಹಣ್ಣಾನಾ ವೆದಿಚೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಗೊರ್ಬಾಚೆವ್, ಜೋರ್ಜ್, ನೋಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪುರಸಾ ಲ) ರ್ 

ವಿಜೇತಾ ಒಸ್ಕರ್ ಆರಾಯಸ್ ಆನಿ ಬೊಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಶ್ವ ಛಾಂಪಿಯನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಆಲಿ 

ತಶೆಂ ಸಂಸಾರ್ಭರ್ ಕೊರೊಡೊಂ ಲೊಕಾನ್ ಟಿವಿರ್ ಮೌನ್ಪಣಿ ತೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ತೆ 

ಕಂತಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ: 

ಆಮಿ ಆಸಾಂವ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ಶಿಪಾಯ್ 

ಹಾತಾಂಕ್ ಲುವಾಂ ತಶೆ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ 

ಸರ್ಗಿಂಚ್ಕಾ ನಾಂವಾನ್ ಚಲ್ತಾಂವ್ ಮಾರೊಗ್ 

ಪೃಥ್ವಿರ್ ಯೆಂವ್ಚಾಕ್ ಶಾಂತಿ ಆನಿ ಮೋಗ್ 

ಪ್ರಾಯ್ ಆಮ್ಚಿ ಉತರ್ದಾ ತರಿ 

ಥಾಂಬಂವ್ಲೆನಾಂವ್ ರುುುಜ್ಜಂ ಆಮಿ 

ಕಿತ್ಕಾಕ್, ಆಮಿ ಶಿಪಾಯ್ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ 

ಪೃಥ್ವಿರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಭರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ 
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ಜೋರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ - ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ-ಚಿತ್ರಣ್ 
ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಲ್ಹಾನ್ಥಾವ್ನ್ ರುಜಾರಿ. ಜಿಣ್ಕೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೆಟಾಮೆಟಾ೦ಕ್, 

' ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ದಿಸಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚಿ ವಸ್ತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ತಾಕಾ ಕಠಿಣ್ ಸಂಘರ್ಶ್ 

ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಚ್ಕಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಬೊಂಬಯ್ ತಸಲ್ಮಾ ಮಹಾನಗರಾಂತ್ 

ಕೊಣಾಚೋಯ್ ಆಸ್ರೂ ನಾಸ್ತಾಂ ಜಿಣ್ಮಚ್ಕಾ ಧಗಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ 

'ತಾಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಉಜ್ಕಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಯ್ತೆಬರಿ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ರುಗಡ್ಲಾ 

ಶಿವಾಯ್, ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ದ್ಲ್ಲಾ ಶಿವಾಯ್, ರಸ್ತ್ವಾಕ್ ದೆಂವ್ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಜಿಣ್ಕಂತ್ 

ಕಾಂಯ್ ಮೆಳಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಮಾ ತಾಚ್ಮಾ ಸಮ್ಮಣೆವರ್ವಿಂ ತೊ 

ದುಬ್ಭ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚೊ, ಕಾಮ್ಲಾರ್ ವರ್ಗಾಚೊ ಖರೊ ಪುಡಾರಿ ಜಾಲೊ. ಖಂಚೇಂಯ್ 

ಮುಷ್ಕರ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ ಹಜಾರ್ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ಹಂ ಮೆಟ್ ಕಾಡ್ಬಾಲೂ ಆನಿ 

ಕಾಮ್ಲಾರಾಕ್ ಮಾರ್ ಬಸೂಂಕ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತೊ ಮುಷ್ಕರ್ ಪಾಟಿಂ 

ಕಾಡ್ಬಾಲೊ ಆನಿ ಫುಲ್ ನಾ ಪಾಕ್ಫಿ ಮೆಳ್ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತೃಪ್ತಿ ಪಾವ್ತಾಲೊ. ಆನ್ಕೇಕ್ ದೀಸ್ 

ಉದೆತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಘಟ್ ಪಾತ್ಮೆಣಿ ತಾಕಾ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಲಕಾಂಲಾಗಿಂ ನಿತಿಭಾಯ್ರ್ 

ತೊ ಮಾಗ್ದಿಂ ಕರಿನಾತ್ಲೊ. ಅಶಂ ಜಾಲ್ಹ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಲಕಾ೦ಕ್ಯೀ ತಾಚರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

ತಾಣೆ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಆಸಾ ಆಪುಣ್ ಬೊಂಬಯ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವರ್ 

ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಲಳ್ಳಂ. ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಪಾವ್ಟಿ ಚಣ ಖಾವ್ನ್, ಉದಾಕ್ 

ಪಿಯೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲಾ ತೊ. ಬಿಡಿ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಜಾಂವ್, ಸುರ್ ಸೊರೊ ಜಾಂವ್ ತೊ ಆಪಡ್ಡಾ. 

ತಾಚೆಂ ನ್ಹೆಸಾಣ್ ಗೆಲೆತ್ಕಾ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಬದ್ದೊಂಕ್ನಾ. ಕುರ್ತಾ ಪಾಯ್ದಾಮ್ 

ಆನಿ ಪಾಯಾಂಕ್ ವ್ಹಾಣೊ ಹ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಲಾರ್ ತೂ ಸಗ್ಳೂ ದೇಶ್ ಭಂವ್ಹಾ - ಜಾಂವ್ಚಿ 

ಕಾಮ್ದಾರ್ ಪುಡಾರಿ ಮ್ಹಣ್, ಜಾಂವ್ಚಿ ರಾಜಕೀ ನೇತಾ ಮ್ಹಣ್, ಜಾಂವ್ಚಿ ಮಂತ್ರಿ ಮ್ಹಣ್. 

ಥೊಡೆ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪುರೊ ಫುಡಾರ್ಕಾಂನಿ ಉದ್ದೇಶ್ಪೂರ್ವಕಿಂ ಘಂವ್ಚೊ ಹೂ ವೇಸ್ 

ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ಗೆಲೆತ್ಕಾ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂಹಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ವಳ್ಳಾತೆಲ್ಕಾಂಕ್ ಹಿ ತಾಚಿ 

ಸಹಜ್ ಜಿಣ್ಕೆರೀತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಂತ್ ಖಂಚ್ಲಾಂ. 
ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ಥಾವ್ನ್ ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ಚಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಕ್ತ್. 

ಕೊಣಾಯ್ ಇಷ್ಟಾಥಾವ್ನ್ ಖಂಚ್ಕಾಯ್ ಬರ್ಮಾ ಬುಕಾಚೂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ 

ಮ್ಹಣ್ಬಚ್ ತೊ ಕಸೊ ತರಿ ಮಾಗೊನ್ ವ ಮೊಲಾಕ್ ಫುವ್ನ್ ವಾಚ್ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಕಾ 

ನೀದ್ ಪಡಾನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಬೊಂಬಯ್ ತಾಚ್ಕಾ ಸಾದ್ಕಾ ಘರಾಂತ್ ಅರ್ವಾಸ್ ಜಾಗೊ 

ಬುಕಾಂನಿ ಅಪ್ಪರ್ಸಿಲ್ಲೊ. ತತ್ವಜ್ಞಾನ್, ಸಮಾಜ್ವಿಜ್ಞಾನ್, ಚರಿತ್ರಾ, ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ಕ್, 
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ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಜಾಂವ್, ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಜಾಂವ್, ಹಿಂದಿಂತ್ ಜಾಂವ್, ಮರಾಠಿಂತ್ ಜಾಂವ್, 

ವ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಜಾಂವ್ ತೊ ವಾಚ್ತಾಲೊ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾವಿಷಾಂತ್ 
ಹರ್ಯೆಕ್ ಅಂಕೆಸಂಕೆ ತೊ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಕಾ ಭಾಷಣಾಂನಿ ಹಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ 

ಎಕಾಚ್ ವೆಗಾನ್ ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಬರಿ ವ್ಹಾಳ್ಟಾ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಂತ್ ವಿರೋಧಿ 

ಪಾಡ್ತಿಂಚ್ಕಾ ಪ್ಲೆಟ್ಫೊರ್ಮಾರ್ಡಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ 
ಅಂಕ್ಕಾಸಂಕ್ಕಾಂಚೆರ್ ಸವಾಲಾಂ ಉಡವ್ನ್ ತಾಂತ್ಲೊ ಚುಕಿ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಕಾತ್. ಸಬಾರ್ 
ಪಾವ್ಟಿ ತೂ ಜಯ್ಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಬರೆ 

ಬೂಕ್ ವಾಚ್ಚ್ವಾಂತ್ ಖರ್ಚಿತಾಲೊ. ಬರ್ಮಾ ಬರಯ್ದ್ಲಾರಾಂಕ್ ನಾಂವಾನ್ ಮಾತ್ರ್ 
ನ್ಹಂಯ್, ಖಾಸ್ಗಿ ಜಾವ್ನ್ಯೀ ತೊ ವಳ್ಕಾತಾಲೊ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ತಾಕಾ . 

ಬೂಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಫಿರ್ಯಾದ್ ಕರ್ನ್ 

ಆಪ್ಲೆಂ ಹಕ್ಕ್ ತಾಣೆ ರಾಕೊನ್ ವ್ಲೆಲಾಂ. 

ಥೂಡ್ಕಾ ಫುಡಾರ್ಕಾಂಬರಿ ತೊ ಸುಖಾಳ್ ಜೀಣ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ದೆಖಿಕ್ 

ದುರ್ಬಳ್ಕಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಿನಾ. ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಚ್ಕಾ ಸಮಾಜ್ವಾದ್ ತತ್ವಾಂಕ್ 

ತೊ ಖರೊಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಂದ್ರಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಬಿಹಾರಾಂತ್ಲೆ ದುರ್ಬಳ್ಯಾಂತ್ಲೆ 

ದುಬ್ಳೆ ಆಪ್ಣೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖ್ತಾತ್. 1977 ವರ್ಸಾ ತೊ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸೊನೀ ಲಗ್ಬಗ್ 

ಸಾಡೆತೀನ್ ಲಾಖ್ ಬಹುಮತಾಂನಿ ತಾಣಿಂ ತಾಕಾ ಜಿಕಯ್ದಾ. 

ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಷಣ್ ಶಾಥೆನ್ ಲೊಕಾಕ್ 

ಆಕರ್ಸುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾ. ಭಾಷಣಾಚ್ಮಾ ಸುರ್ವೆರ್ಚ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾಆಯ್ಕೊಪ್ಕಾಂಕ್ ಮಂತ್ 

ಮುಗ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ಬಾ. ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ತೊ ಶಿಕಾ. ತರಿ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಕಾಲಯಾಂತ್ ತಾಣೆ ಅಪಾರ್ ಶಿಕಾಪ್, ಅನ್ಟೋಗ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ 

ಜೋಡ್ಲ್ಉಂಚ್ಲಾಂತ್ಲಿ ಉಂಚ್ಲಿ ಸನದ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಮೆತ್. ಸಬಾರ್ ಭಾಸೊ 

ತೊ ಬರಂವ್ಕ್, ವಾಚುಂಕ್ ಆನಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಣಾ. ಕಾಂಯ್ಡ್ ತಯಾರಿ ನಾಸ್ತಾಂ 

ವೊರಾಂಚಿಂ ವೊರಾಂ ಭಾಷಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತೊ ಸಕ್ತಾ. ಹ್ಕಾ ವಿವಿಧ್ ಶಾಥೆಮಾರಿಫಾತ್ 

ಆಜ್ ರಾಜಕೀ ಶೆತಾಂತ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಖರಾಕ್ ತೊ ಪಾವ್ಹಾ. ಆನಿಕೀ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ಡಿ 

ಮಹತ್ಟಾಕಾಂಕ್ಷಾ ತಾಕಾ ಆಸಾ. 

ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಜ್ ಯಶಸ್ವೆಚ್ಕಾ ಶಿಖರಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತಾಣೆ 

ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣ್ಕೆ ರೀತ್ ಎಕಾ ನಿಯಮಿತ್ ಥರಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್. 

ತಾಂತುಂ ಖೆಳ್ಮೆಳಾಕ್ ಜಾಂವ್ , ಮನೋರಂಜನಾಕ್ ಜಾಂವ್ ವೇಳ್ ನಾ. ಟಿವಿ ತೊ 

ಪಳೆನಾ. ನಾಟಕಾಂಕ್ ಜಾಂವ್, ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ ತೊ ವ್ಹಚಾನಾ. ಅಸೊ ವೇಳ್ 

ಉರಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಲೊಕಾಚ್ಕಾ ಹಜಾರ್ ಸಮಸ್ಕಾ೦ಚೆರ್ ಧ್ಯಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತೊ 

ಸಕ್ತಾ. ಫಾ೦ತ್ಕಾರ್ ಉಟೊನ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಮಧ್ಯ್ಕಾನ್ 

ರಾತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಉರ್ಬೆನ್ ಆನಿ ಉತ್ಸಾಹಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ. ಹ್ಯಾಚ್ 
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ಜೂನ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ತಾಕಾ 09 ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ಹಾತ್ ಜಾಲ್ಮಾರೀ ತಾಚ್ಮಾ ಚಲನ್ ವಲನಾಚೊ 

ವೇಗ್ ತಾಣೆ ಉಣೊ ಕರುಂಕ್ನಾ. 

ಖಂಯ್ಚೆಂ ತೂ ಪಯ್ಲೆಂ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತಾಲೊ ತೆಂ ಆತಾಂ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ 

ಖಂಯ್ಚೆಂ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರ್ತಾಲೊ ತೆಂ ಆತಾಂ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತಾ ಅಸೊ ಏಕ್ ಆರೋಪ್ 

ಥೊಡ್ಕಾಂನಿ ತಾಚೆರ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ. ಗಾಂಧಿ ಆನಿ ನೆಹ್ರು ಸೈತ್ ಹ್ಮಾ ಆರೋಪಾಕ್ ಬಲಿ 

ಜಾಲ್ಕಾತ್. ಖಂಚ್ಕಾಯ್ ದೇಶಾಚಿ ರಾಜಕೀ ವ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದ್ದಾನಾಸ್ತಾಂ 

ತಶಿಚ್ ಉರಾತ್ ತರ್, ತಿ ವ್ಹಾಳಾನಾತ್ಹ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಬರಿ ಜಾತಾ. ಉದಾಕ್ ವ್ಹಾಳೂನ್೦ಚ್ 

ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ನಿತಳ್ ಉರ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ರಾಜಕೀ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರಂತರ್ ಬದ್ದೊನ್ 

ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ಆಸಾಜಾಯ್. ಲೊಕಾಚಿ ನಾಡ್ ಸಮ್ಹಾಲ್ಲೊ ಫುಡಾರಿ ತ್ಕಾ ಪ್ರಮಾಣ ಬದಲ್ರಾ. 

ಲೊಕಾಚಿ ಆಶಾ ನಿರಾಶಾ ಚಡೊನ್ ವ ದೆಂವೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಏಕ್ ಖರೊ ಫುಡಾರಿ ಹಿ 

ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಳ್ಕೊನ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಕಿತ್ಕಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಆಪ್ಲೆಂ 

ಚಿಂತಾಪ್ ಆನಿ ಕಾಮ್ ಬದ್ದಿತಾ. ದೃಷ್ಟಾಂತಾಕ್, 25 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಪರಮಾಣು 

ಪರೀಕ್ಬಣಾಕ್ ಜೋರ್ಜ್ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆತಾಂಚ್ಕಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಜೆದ್ನಾಂ 

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಡಿರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ದೋನ್ ರಾಷ್ಟಾಂ ಮ್ಹಣ್ಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆನಿ ಚೀನಾ ಪರಮಾಣು 

ಹಾತೆರಾಂ ತಯಾರ್ ದವರ್ನ್ ಆಸಾತ್ ತೆದ್ನಾಂ ಭಾರತಾನ್ ಹಾತ್ ಬಾಂಧುನ್ ರಾಂವ್ಚ“ಂ 

ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ಅಶೆಂ ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಬದಲ್ಲೆಂ. 

ಜೋರ್ಜ್ ಕಸೊ ಏಕ್ ಬರೊ ಭಾಷಣ್ಕಾರ್ಗಿ ತ್ಕಾಚ್ ಪ್ರಮಾಣೆ ಏಕ್ ಬರೊ 

ಪತ್ರ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಲೇಖಕ್ಯೀ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 1980 ವರ್ಸಾ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹಿಂದಿ ಮಾಸಿಕ್ 

'ಪ್ರತಿಪಕ್ಬ' ಆನಿ 1982 ವರ್ಸಾ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮಾಸಿಕ್ 'ದಿ ಅಧರ್ ಸಾಯ್ಡ್' 

: ಹ್ಯಾ ದೋನೀ ಪತ್ರಾಂಚೊ ತೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಂಪಾದಕ್. ದೋನೀ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚಿಂ 

ಧಾರೆಭರಿತ್ ಸಂಪಾದಕೀ ಲೇಖನಾಂ ಆಸ್ತಾತ್. 'ದಿ ಅಧರ್ ಸಾಯ್ಡ್' ಮಾಸಿಕಾಚ್ಕಾ ಸಂಪಾದಕೀ 

ಮಂಡಳಿಂತ್ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಲೈಲಾ ಕಬೀರ್ಯೀ ಆಸಾ. ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿ 

ಲಿಖ್ಲೆ ತಾಲ್ವಾರ್ ಉಕ್ಲುಂಕ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಸರಾನಾ ತರಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಡಾರ್ ತಿಚ್ ಲಿಖ್ಲಿ ಎಕಾ 

ಮೋವ್ ಪಾಕಾಬರಿ ವಾಪ್ರುಂಕೀ ತೊ ಜಾಣಾ. ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂಚ್ಕಾ ಅಭಾವಾವರ್ವಿಂ ಆನಿ 

ತಾಕಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ ವೇಳ್ ಉಣೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿಂ ದೋನೀ ಮಾಸಿಕಾಂ ಬಂದ್ 

ಜಾವ್ಹಿ ಭಿರಾಂತ್ ಆಸಾ. 
ತಾಕಾ ಸಾಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೀನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಗ್ರಂಥ್ 

ಉಜ್ಜಾಡಾಯ್ಲೆ. ತೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ‘George Fernandes speaks’, 

‘Dignity for all’ 88 ‘Socialist Communist Interac- 

tion in India' ಜಾವ್ನ್ ತೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲೆ 

ಹೆರ್ ಬೂಕ್ ಜಾವ್ಹಾಸಾತ್: 'What ails the socialists’ ©? 'Ralil- 

way Strike of 1974. 

W 
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ಜೂರ್ಜಾಚ್ಯೆ ದಿಷ್ಟಿಂತ್ ಸಾಂಗಾತಿ 
ಜತಿ ke ( ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾವಿಷಾಂತ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ವಿಶಿಷ್, 

ಆ 

ಶೈಲೆಂತ್ ಲೇಖನಾಂ ಬರಯ್ಹ್ಯಾಂತ್. ತಾಂತ್ಲಿಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಥೊಡಿಂ ಹಾಂಗಾ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ) 

ಡೂ. ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯಾ 
ಡೊ. ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯಾ ಗೆಲೆತ್ಕಾ 100 ವರ್ಸಾಂನಿ 

ಭಾರತಾನ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜ್ವಾದಿ ಫುಡಾರ್ಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ದುಬಾವ್ ನಾಸ್ತಾಂ 

ಏಕ್ ಭೋವ್ ಮುಳಾವೊ ಚಿಂತಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ಹೆರಾಂ ಚಿಂತಕಾಂ ಬರಿ ಆಪ್ಲೆ 

ವಿಚಾರ್ ತಾಣ ಹೆರಾಂನಿ ಕಾರ್ಯಾರುಪಾಕ್ ಹಾಡ್ಜೆ ಖಾತಿರ್ ಸೊಡ್ಡೆನಾಂತ್. ತಾಣೆ 

ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಭಿರಾಂತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಪ್ರತಿಪಾದನ್ ಕೆಲೆ ಆನಿ ಹ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ 

ವಿಶೇಸ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಪಡ್ಡೆಂ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಭಾರತ್, ಪೊರ್ತುಗಲ್, ನೆಪಾಲ್ ಆನಿ 

ಆಮರಿಕಾಚ್ಕಾ ಸರ್ಕಾರಾಂನಿ ತಾಕಾ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಘಾಲೊ. ತಾಚಿ 

ದೂರ್ದೃಷ್ಟಿ ಅಶಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಕಿ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ತೂ ಅಂದಾಜ್ 

ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಲೊ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ, 'ಲೋಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕಾತೆಲೆ. 

ಜಾವೈತ್, ಹಾಂವ್ ಮೆಲ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್. ಪುಣ್ ತೆ ಖಂಡಿತ್ ಆಯ್ಕಾತೆಲೆ.' 

ಆನಿ ಆತಾಂ ತೊ ಮೊರೊನ್ ಲಗ್ಸಗ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರತಾಂತ್ 

ಆನಿ ಭಾರತಾ ಭಾಯ್ ಲೋಕ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಸಾ. 

ತಾಣೆ ಆನಿ ತಾಣೆ ಘುಡ್ಲ್ಲಾ ಸೋಶಲಿಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಭಾಗ್ ಘತ್ಲ್ಲ್ಯಾ 

ವಿಸಾವ್ಕಾ ಶತಮಾನಾಚ್ಕಾ ಮಧೆಗಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನವ್ ಸಂಘರ್ಷಾ೦ಚೆ ಸಾತ್ 

ವಿಭಾಗ್ ಕರ್ನ್ ತಾಣೆ ಹ್ಕೊ ಸಾತ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಮ್ಹಣ್. ವೊಲಾಯ್ದ್ಯೊ. ತ್ಕೂ 

ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ 1. ಪುರುಷ್ ಆನಿ ಸ್ತೀಯೆ ಮದೆಂ ಸಮಾನತೆಖಾತಿರ್; 2. ಕಾತಿಚ್ಕಾ 

ರಂಗಾಚೆರ್ ಆದಾರುನ್ ರಾಜಕೀ, ಆರ್ಥಿಕ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಅಸಮಾನತಾ 

ವಿರೋದ್ ರುುಜೊಂಕ್; 3. ಪರ್ನ್ಯಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಚರ್ ಅವಲಂಬುನ್ 

ಊಂಚ್ ಆನಿ ನೀಚ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ವ ಜಾತಿಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಸಮಾನತಾ ರುಜೊಂಕ್; 

4. ವಿದೇಶಿ ಗುಲಾಂಪಣಾ ವಿರೋದ್ ರುಬುಜೊಂಕ್ ಆನಿ ಸ್ವಾತಂತ್ ಆನಿ 

ಜಾಗತಿಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಖಾತಿರ್; 5. ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಾನತೆಖಾತಿರ್ ಆನಿ ನಿಯೋಜಿತ್ 

ಉತ್ಪಾದನ್ ಕರ್ದ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಭಂಡ್ಜಾಳಾ ವಿರೋಧ್ ಆನಿತೆಂನಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ 

ಖಾತಿರ್; 6. ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿಣ್ಕಂತ್ ಅನೀತಿನ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ವಿರೋದ್ ಆನಿ 

ಪ್ರಜಾತಂತ್ರಾಚ್ಕಾ ವಿಧಾನಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಂವ್ಕ್; 7. ಹಾತೆರಾಂ ವಿರೋಧ್ 

ಆನಿ ಸತ್ಕಾಗ್ರಹಾ ಖಾತಿರ್. 
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ರಶ್ಶಿಯನ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಮಹಾರುುಜ್ ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಯುರೊಪಾಂತ್ 

ಹಿಟ್ಲರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ಧರ್ನ್ ಸಮಾಜ್ವಾದಿ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಕೊಯ್ರಾಂತ್ 

ಉಡಯ್ತಾನಾ ಕಾಮ್ದಾರಾಂಕ್ ತಾಚ್ಕಾ ಸೈನಾಂತ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ 

ಪಡ್ಲಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ನಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಯುರೋಪ್ ಸಗ್ಗೆಂ ನಾಸ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಕಾ 

ವಾದಾಳಾಚ್ಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಲೋಹಿಯಾ ಜರ್ಮನಿಚ್ಕಾ ಬರ್ಲಿನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಕ್ಯಾಲಯಾಂತ್ 

ಶಿಕ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಹೂ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ವರ್ಗಾಚೊ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಮಾಜ್ವಾದ್ 

ಹ್ಮಾ ವಿನಾಶಾಚ್ಮಾ ಘಡಿತಾಂನಿ ಹಾಸ್ಕಾಸ್ಪದ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಣೆ ಭೋವ್ ಲಾಗ್ಮಿಲ್ಕ್ಮಾನ್ 

ಹಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚೆರ್ ಅಸೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಲೊ ಕಿ ಖಂಚೋಯ್ 

ಸಿದ್ದಾಂತ್, ಜಾಂವ್ ತೊ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದ್ ವ ಹರ್ ಖಂಚೋಯ್, ಆಸಾತಸೊ 

ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತೂ ಆಯ್ಕಾಲೊನಾ. ಆಪ್ಲ್ವಾ ಖಾಸ್ಲಿ ತಶೆಂ ರಾಜಕೀ ಜಿಣ್ಮೆಂತ್ 

ಉಪದೇಸ್ ಆನಿ ಆಚರಣ್ ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ತಾಳ್ಮೇಳ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತೊ 

ಪಚಾಡ್ಲೊ. 

ಲೋಹಿಯಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಭಾರತಾಚೊ ಕೃಷಿಕ್ ಸಮುದಾಯ್ - 

ಹೂಡೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಜಮೀನ್ಹಾರ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ - ಸಮಾಜ್ವಾದಾಚೊ ಬಾಂದ್ಬಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಸಮಾಜ್ವಾದಾನ್ ಕೃಷಿಕಾಕ್ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ದವ್ರಿಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ 

ಸೂಸಾನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಯುರೋಪಾಚೊ ಸಮಾಜ್ವಾದ್ ಆನಿ ಕಮುನಿಸ್ಕ್ವಾದ್ 

ಕಾರ್ಯಾನ್ಕಾಚ್ಕಾ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂ ವಯ್ಫ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲೊ. ಕೃಷಿಕಾಕ್ ತ 

ಕಾಂಟಾಳ್ತಾಲೆ. ತ ಆಸ್ ಬದಿಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ಪಾದನಕ್ ಅತಿರೇಕ್ 

ಮೋಲ್ ಮಾಗ್ತಾಲೆ. ಯುರೋಪಾಚ್ಕಾ ಚಿಂತ್ನಬರಿ ಕಾರ್ಯಾನ್ಕಾ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಮಾತ್ರ್ 

ಕ್ರಾಂತಿಚೊ ಬಾಪಯ್ ಮ್ಹಣ್ಹಂ ಹಾಸ್ಕಾಸ್ಸದ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಆನ್ಕಕಾ ವಾಟೆನ್ 

ಕೃಷಿಕ್ಚ್ ನವ್ಕಾ ಬಾಂಧಾವಳಿಚೊ ಶಿಲ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ ವಯ್ಫ್ ದವರ್ನೆಂಯ್ ಸಾರ್ಕೆಂ 

ನ್ಹಂಯ್. ಲೋಹಿಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ದುಬಾವಾವೀಣ್ ಕೃಷಿಕ್, 

ಭಾರತಾಚೊ ಜಾಂವ್ ವ ಹರೆಕಡ್ಡೊ, ಹಾಂತುಂ ಮೊಟೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ಳಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ 

ಖಂಡಿತ್. ಹೆರ್ಯೀ ಆಪಾಷ್ಣೆ ಪಾತ್ ಖೆಳ್ಬಾತ್. ಹ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿ೦ತ್ ಕೃಷಿಕ್ ಆನಿ 

ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಆನಿ ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಬ್ಭ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಸಮಾನ್ ಸಂಬಂದ್ ಆಸೊಂಕ್ 

ಜಾಯ್. 

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ನಿಶ್ಚಯ್ ಥೂಡ್ಕಾ ಶತಮಾನಾಂಥಾವ್ನ್ ಧಂಡಳೊನ್ 

ಯೆತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಹಿಯಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ. 'ಹೂ ನಿಶ್ಚಯ್ 

ಜರ್ ಜಿವಾಳ್ ಕೆಲೊನಾ, ತರ್ ದೇಶಾಕ್ ಮುಖಾರ್ ವ್ಹರ್ಬಂ ಚಲನ್ ರಾವೈಲೆಂ. 

ಹಾಂವ್ ಧೃಡ್ ಪಾತ್ಮೆತಾಂ ಕಿ ಜಾತ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ದೋನ್ ವರ್ಗ್ ಹ್ಮಾ 

ದೆ೦ವ್ಣಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಹ ದೋನ್ ವರ್ಗಬೇದ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ 

ಖಳಾನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ರುುಜ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ದುರ್ಬಳ್ಕಾಯ್ ನಾಸ್ ಕರ್ತಾ೦ 
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ಮ್ಹಣ್ಚಂ ಪೊಕ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.' 
ಭಾರತಾಂತ್ಲೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ದೋನ್ ಹರಾಂನಿ ಕಷ್ಟಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ 

ಪಾತ್ಮತಾಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಪುರುಷಾಚೆಂ ಪ್ರಭುತ್ವ್. ದುಸೈಂ ಆನಿ ಚಡ್ 
ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಜಾತಿಭೇದ್. ದೆಕುನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ದಾದ್ಹ್ಯಾಂ ಸಮಾನ್ 
ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜ್ 
ಆಸಾ. 1953 ವರ್ಸಾ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲೆಂ ಭಾರತಾಂತ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ರಾಜ್ಕಾರಣ್ - 
ಜಾಂವ್ಚಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್, ಕಮುನಿಸ್್ ವ ಸೋಶಲಿಸ್ಕ್ - ಎಕಾ ವಿಷಯಾಂತ್ ಸಹಮತ್ 

ಆಸಾ ಆನಿ ತೊ ವಿಷಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಆಮ್ಚಾ ಜನಸಂಕ್ಕಾಚ್ಕಾ ಚಾರಾಂತ್ ತೀನ್ 

ವಾಂಟೆ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸೂದ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ವ 

ಉದ್ದೇಶ್ಪೂರ್ವಕಿಂ ದಾಂಬುನ್ ಧರಂ ಆನಿ ತಾಂಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಜಿಂ. 

ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಚ್ಕಾ ಕಷ್ಟಾಂ ವಿಷಾಂತ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾ, 'ಭಾರತೀ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ 

ವ್ಹಡ್ಲಿ ಸಮಸ್ಕಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಉದ್ಕಾ ನಳಾಂಚೊ ಆನಿ ಕಾಕ್ಸಾಂಚೊ ಅಭಾವ್. ಸದಾಂ 

ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಪಯ್ಕಿಲ್ಕಾ ಬಾಂಯ್ ಡಾವ್ನ್ ಯಾ ತಳ್ಕಾಂ ಡಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ 

ಪಾವ್ಟಿ ಮ್ಹಳೆಂ, ಖದ್ಬಳ್ ಉದಾಕ್ ಮಾತ್ಕಾರ್ ವಾವಂವ್ಚಿ ಗುಲಾಮ್ಗಿರಿ ತಿಚಿ. ಆಪ್ಲಿ 

ಮುಾನ್ಸುಗಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಜ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ದೀಸ್ ಉಜ್ಜಾಡ್ಜ ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ದೀಸ್ ಬುಡ್ಡ್ವ್ಯಾ 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ, ಗಾದ್ಮಾಂನಿ ತಿಣೆ ಆಪ್ಲಿ ಕುಡಿಚಿ ನಿತಳಾಯ್ ಕರಿಜಾಯ್. 
ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಂತ್ ಧುವ್ರಾನ್ ಭರ್ಲ್ಲಾ ರಾಂದ್ದಿ ಮುಖಾರ್ ತಿಚಿ ಗುಲಾಮ್'ಗಿರಿ 

ಸದಾಂಚಿ.' 

ಖರಿ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಜಾಯ್ ತರ್ ಲೊಕಾಚಿ ಭಾಸ್ ವಾಪ್ರಿಜಾಯ್. 

ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಶೆನ್ ಆಮ್ಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಚಿಡ್ನುನ್ ಧರ್ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲಂ ಆಮಿ ಬಚಾವ್ 

ಜಾಯ್ದಾಯ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಯ್ಭಾಶೆಂತ್ ಶಿಕಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. 

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಶಿಕ್ಲ್ಲಾ ಭೋವ್ ಡೊಡ್ಕಾಂನಿ ಸಿರ್ವಿಸ್ ಆನಿ ಉದ್ಯಮಾ 

ವಯ್ಫ್ ಆಪ್ಲಿ ಮೂಟ್ ಅಂರ್ದಿಲ್ಕಾ, ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಲೋಹಿಯಾ ಆನಿ ಥೊಡೊ ಕಾಳ್ ವಾಂಚ್ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ 

ಹ್ಮಾ ದೇಶಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ದಿಶೆನ್ ಚಲ್ತಿ ಕೊಣ್ಣಾ. ಜಶೆಂ ಲೋಹಿಯಾಚ್ಕಾ 

ಪಯ್ಲೆಂ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಆನಿ ಲೋಹಿಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ 

ನಾರಾಯಣ್ ದುಖಿ ಆನಿ ನಿರಾಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಲೆ ಅಶೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಣಾ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ವಿವಿಧ್ ಸಮಸ್ಕಾಂ ಮುಟಿಂತ್ 

ಧರುಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಲೋಹಿಯಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆನಿ ತಾಣೆ ವಳ್ಕಾಲ್ಲೊ ಸಾತ್ 

ಕ್ರಾಂತಿ ತಾಂಚೆ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಕೊ. 
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ಡೂ. ದತ್ತಾ ಸಾಮಂತ್ 

ಕಾಮ್ಸಾರ್ ಸಂಘಟನ್ ಶೆತಾಂತ್ ತೊ ಏಕ್ ನವಾಲ್ಚ್ ಸೈ. ವಕ್ತಾಂ ದಿಂವ್ಚೊ 

ದಾಕ್ತೆರ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ತರಿ 1960ಚ್ಕಾ ದಶಕಾಚ್ಕಾ ನಿಮಾಣ್ಕಾ ವರ್ಸಾಂನಿ 

ವಾದಾಳ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ತೊಹ್ಕಾ ಶೆತಾಂತ್ ರಿಗ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಲಕಾಂಕಡೆ ರುಜ್ತಾನಾ 

ತಾಚೆಕಡೆ ಸೊಡ್ದೊಡ್ ನಾ. ತಾಚ್ಮಾ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಸಂಘಟನ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ 

ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ ಆಸಾ. ಕಾಮ್ಲಾರ್ ನೀತ್ 

ಮೆಳಂವ್ಚ್ವಾ ಯಂತ್ರಣಾಂತ್ ತಾಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ನಾ; ಮ್ಹಾಲಕಾಂಚ್ಕಾ ಹಿಸೊಬ್ 

ಬುಕಾಂತ್ ತ್ಕಾ ಫುಡೆಂ ನಾ. ಹಿಸೊಬ್ ಬೂಕ್ ಸಗೈೆ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ದಾಕಯ್ನಾಂತ್ 

ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ಪಾತ್ಮೆಣಿ. ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಡೆಂ ಖರೆಂ ಜಾವೈತ್. ಕಿತ್ಕಾಕ್, ಡೊ. ಸಾಮಂತ್ 

ರಾಗಾನ್ ಮ್ಹಣ್ಬಾ, 'ಜರ್ಕ್ಮರ್ ಮ್ಹಾಲಕಾಂಚ್ಕಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶಿಟಿರ್ ನಷ್ಟ್ ದಾಕಯ್ದಾಂ, 

ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ 'ಅತಿರೇಕಿ ಮಾಗ್ಲಿಂ' ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಶೆಂ ಪುರೊ ಪಡ್ಲೆಂ? 

ಆತಾಂ ಪಯ್ಕೆ ಖಂಯ್ ಡಾವ್ನ್ ಆಯ್ದೆ?' ತಾಚೊ ಮ್ಹಾಲಕಾಂಕಡ ಸಂವಾದ್ 

ಮ್ಹಳ್ಳ್ಕಾರ್ ತೊ ಏಕ್ ಫಕತ್ ಘೊಡ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪಾರ್. ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲ್ವಾ ಜಾಗ್ಮಾರ್ 

ಮ್ಲಾಲಕಾನ್ ದಸ್ಮತ್ ಘಾಲುಂಕ್ಜಾಯ್, ನಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ಲಡಾಯ್ 

ಚುಕ್ಲ್ಲಿ ನಾ. ಮ್ಹಾಲಕಾಕ್ ದೋನ್ಚ್ ವಾಟೊ ಉರ್ಲಾತ್: 

ಎಕ್ಚ್ ತಾಣೆ ಮಾಗ್ಲ್ಲೆಂ ದೀಜಾಯ್ ವ 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಥಾಲೆಂ ಮಾರಿಜಾಯ್. 

ಪುಣ್ ಹಂ ನೆಗಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ದಾ ಕಿ ಅಸಲ್ಮಾ ಕರ್ಕಶ್ ಉಪಾಯಾಂನಿ 

ಡೊ. ದತ್ತಾ ಸಾಮಂತಾನ್ ಬೊಂಬಯ್ಚ್ಕಾ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 

ಬರಿಚ್ ಸುದ್ರಾಯ್ಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹರೆಕಡ್ಡ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಆತಾಂ ಅಸಲೊಚ್ 

ಫಾಯ್ದೊ ಆನಿ ಸವ್ಹತ್ಕೊ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ತ್ಕಾಚ್ 

ವೆಳಾರ್ ಅಸಲ್ಕಾ ಸೊಡ್ದೊಡ್ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಲಡಾಯೆವರ್ವಿಂ ಬೊಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ 

ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ನಷ್ಟ್ ಭೊಗ್ಲಾಂ ಆನಿ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸುಂಕ್ 

ಪಡ್ಲಾಂ. 1981/82 ವರ್ಸಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಡೊ. ದತ್ತಾ ಸಾಮಂತಾನ್ ಕರಯಿಲ್ಲೆಂ 

ಬೊಂಬಯ್ಚ್ಕಾ ಗಿರ್ಣಿ ಕಾಮ್ಲಾರಾ೦ಚೆ ೦ ಮುಷ್ಕರ್ ಆನಿ ತ್ಕಾವರ್ವಿಂ ಗಿರ್ಣಿ 

ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಕ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಪಡ್ಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಾಗಿ ಜೀಣ್ ಏಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ 

ದೀವೈತ್. ಪುಣ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಡೊ. ದತ್ತಾ ಸಾಮಂತ್ ಶಾಂತಿಚಿತ್ತ್ ಆನಿ ವಿಚಾರಿ 

ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾ, ಕಿತ್ಕಾಕ್, ಸಂವಾದಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸಬಾರ್ ಸಂಧಾನಾಂ ತಾಣೆ 

ದಸ್ಕತ್ ಕೆಲ್ಮಾಂತ್. ಮುಷ್ಕರ್ ಜಾಂವ್, ಹರ್ ಖಂಚ್ಕಾಯ್ ರಿತಿಚೆ೦ ಕಾಮ್, 

ತಾಣೆ ಬಂದ್ ಕರಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹಾಕಾ ಆಮಿ ಸ್ಥ್ಟಾಗತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಫಾವೊ. 
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ಬಾಳ್ ಠಾಕ್ರೆ 
ಸಂಯುಕ್ತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಖಾತಿರ್ ಚಳ್ವಳ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಡಾವ್ನ್ 

ಹಾಂವ್ ಬಾಳ್ ಠಾಕ್ರೆಕ್ ವಳ್ಕಾತಾಂ. ತದ್ದಾಂತೊ'ಫ್ರೀ ಪ್ರೆಸ್ ಜರ್ನಲ್" ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 
ಸಾಳ್ಕಾಂತ್ ಏಕ್ ವ್ಯಂಗ್ ಚಿತ್ರ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ: ಆಚಾರ್ಯ ಅತ್ರೆನ್ 
ತವಳ್ 'ಮರಾಠಾ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮರಾಟಿ ದಿಸಾಳೆಂ ಕಾಡ್ಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಆನಿ ತಾ೦ತುಂಯೀ 
ಬಾಳ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಶ್ರೀ ಹರಿಹರನ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. 
ನಾಯರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ 'ಫ್ರೀ ಪ್ರಸ್ ಜರ್ನಲ್' ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರುಂಕ್ 

ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಎನ್.ಪಿ. ಆಯ್ಕರ್, ಬಾಳ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ತೆಂ 
ಪತ್ರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ 

'ನ್ಮೊಸ್ಡೇ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿಸಾಳೆಂ ಭಾಯ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ತಾಂತುಂ ಬಾಳ್ ಏಕ್ 
ದಿರಕ್ತೊರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ಯೀ ತಾಂತುಂ ಮೆಳ್ಳೊಂ. ಹೆಂ ದಿಸಾಳೆಂ 

ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಂದ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಸಾಧಾರ್ಣ್ ತ್ಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆ 

ಆಪ್ಲೆಂ ಹಪ್ಲಾಳೆಂ 'ಮಾರ್ಮಿಕ್' ಸುರು ಕೆಲೆಂ. 

ಕ್ರಮೇಣ್ ಬಾಳಾನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮರಾಟಿ ಉಲಂವ್ಚಾ ಲೊಕಾ 

ತರ್ಫೆನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜೆ ಆನಿ ತಾಚೆ ಮಧೆಂ 

ಮತಜಬೇದ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೊ ವಾದ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ಕಿ ದುಬ್ಭ್ಯಾ ಕಾಮ್ಲಾರ್ 

ಆನಿ ಬಕಾರ್ವರ್ಗಾಚ್ಮಾ ಸಗ್ಭ್ಯಾಂಚೆರ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್. ಜರ್ಕರ್ ಆಮಿ 

ಹೂ ವಿಷಯ್ ಮರಾಟಿ ಉಲಂವಾ ಪಂಗ್ನಾಚೂ ಮಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಘುತ್ಲೊ 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಹರ್ ಸಬಾರ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ತಾಚೊ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ 

ಜಾತಲೊ - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಎಕ್ವಟ್ ಧರ್ತಲೆಂ ಲೊಕಾಚಿಂ ಖರಿಂ ಸಮಸ್ಸಿಂ ಕಶಿಂ 

ಸೊಡೊಂವ್ಚಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಾಂತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್. ಬಾಳ್ಚೆಂ ತರ್ಕ್ ವೆಗೃಂಚ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೆರಿಂನಿ, ಬೆಂಕಾಂನಿ, ರೇಲ್ವೆಂತ್ ಆನಿ ಮು೦ಬಯ್ಚ್ಕಾ 

ಎಯರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಚೆರಿಂತ್ ಮರಾಟಿ ಉಲಂವ್ಚಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕಾಮಾಂ ಮೆಳಾಜಾಯ್ 

ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಯ್ಫ್ ತಾಣೆ ಭಾರ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಏಕ್ಪಾವ್ಚಿ 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ತರ್ಕ್ ಸೈತ್ ಕೆಲಾಂ. ಸಬಾರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚರ್ 

ಆಮ್ಚೆಂ ಮಧೆಂಸಭಾ ಜಮಯ್ಲ್ಯೊ. ದೆಶಾಂತ್ಲೆಂ30 ಟಕ್ಕೆ ಭಂಡ್ವಾಳ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ 

ಘಾಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಮುಂಬ೦ಯ್ತ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಆನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ಲಿಂ ದಫ್ತರಾಂ 

ಆಸ್ತಾನಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಂಥಾವ್ನ್ ಲೋಕ್ ಹಾಂಗಾ ಯೆಂವ್ಚಂ ಸಹ 

ಜಾವ್ನಾಸಾಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮ್ಹಜೊ ವಾದ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ಸಭಂನಿ. ಹ್ಯಾ ವಿಷಾಂತ್ 

ಜರ್ ಆಮಿ ವಿರೋಧ್ ದಾಕಯ್ಲೊ ತೆದ್ನಾಂ ದೆಶಾಚ೦ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. 

ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಆನಿ ಸಮಾಜ್ವಾದ್ ಚಳ್ವಳ್ ಭರಾನ್ ಚಲ್ತಾಲಿ. 
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ಆಮ್ಚಿಂ ಮುಷ್ಕರಾಂ ಆನಿ ಚಳ್ಳಳ್ ತವಳ್ ಚಾಲು ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಬಾಳ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 

ಬರ್ಪಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರಾಗ್ ಯೆಟ್ವಾಲೊ. ಶಿವ್ಸೇನಾ ಸುಮಾರ್ ತೆಂಪಾ 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲೆಂ. 

ಶಿವ್ಸೇನಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ 

1967 ವರ್ಸಾ ಹಾಂವೆಂ ಎಸ್.ಕೆ. ಪಾಟಿಲಾ ವಿರೋದ್ ಲೋಕ್ಸಜಾ 

ಚುನಾವಣ್ ರುುಜ್ಚೂ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆತ್ತೊ. 1966 ಆಗೊಸ್ಕ್ 9 ತಾರಿಕೆರ್ 

ಸುಂದರ್ಬಾಯ್ ಹೂಲಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಚುನಾವಣ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. 

ತ್ಕಾಚ್ ವರ್ಸಾಚ್ಕಾ ಆಕ್ಟೋಬರಾಂತ್ ದಸರಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾಳ್ಚ್ಕಾ ಶಿವ್ಸೇನಾನ್ 

ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕಾಂತ್ ಜಲ್ಮ್ ಘುತ್ಲೊ. ಹಾಂತುಂ ಎಸ್.ಕೆ. ಪಾಟಿಲಾಚೊ ಕಿತ್ತೂ 

ಹಾತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಾಳ್ನ್೦ಚ್ ಸಾಂಗಾಜಾಯ್ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಹ್ಮಾ 
ಚುನಾವಣಂತ್ ಶಿವಸೇನಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋದ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಸುರು ಕೆಲೊ. ಮರಾಟಿ 

ಭುರ್ಗೆ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಚುನಾವಣ್ ಸಭೆಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾಲೆ ಆನಿ ಮರಾಟಿ 

ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಕಾಮಾಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಿಚಾರ್ವಾಲೆ. ಎಸ್. ಕೆ. 

ಪಾಟಿಲಾನ್ಯೀ ಹಾಂವ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊಂ ದಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ತೊಂ 

ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲೊ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಬಾಳ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಮದ್ದಿ 

ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ್ ವ್ಹಾಡೂನ್ ಗಲಿ. ಶಿವ್ಸೇನಾ ಬಳಾದಿಕ್ ಜಾವ್ಟ್ ಆಯ್ದೆಂ. 

ಹಾಂವ್ ಲೋಕ್ಸಬೆಕ್ ಗೆಲೊಂ ಆನಿ ಮುಂಬಯ್ ಡ'೦ಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ 

ಧ್ಯಾನ್ ಉಣೆ ಜಾಲೆಂ. ತೆಂ ಸಹಜ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 1971 ವರ್ಸಾ ಭಂಡ್ವಾಳ್ಶಾಹಿಂನಿ 

ಹಾಂವೆಂ ಎಸ್.ಕೆ. ಪಾಟಿಲಾ ವಿರೋದ್ ಚುನಾವಣಕ್ ರಾವಾನಾಶೆಂ ಮ್ಹುಜೆರ್ 

ದಬಾವ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. | | 

ಹ್ಮೊ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲಿ ಘಡ ತರಿ ಮ್ಹಜಿ ಆನಿ ಬಾಳ್ಚಿ ಇಷ್ಟಗತ್ 

ತುಟ್ಲಿನಾ. ಹೆಂ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್, ಆಮ್ಚಿ ಇಷ್ಟಗತ್ ಸುರು ಜಾತಾನಾ ಹಾಂವ್ 

25 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಆನಿ ಬಾಳ್ 27128 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಬಾಳ್ 

ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ನ್ ಆಟಂವ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಂಯ್. ತಾಕಾ 

ಕಿತೆಂಯ್ ಭೂಗ್ತಾ ಜಾಲ್ಮಾರ್ ತೊ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್ಟಾ. ಆಪ್ಣಾಚ್ಕಾ 
ಸಾಂಗ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ವ್ಹಚೊ ಮನಿಸ್ 

ನ್ಹಂಯ್ ತೊ. ಸಕಾಳಿಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಜೆರ್ ವಿಸರ್ತಾ. ಆಜ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ 

ತರ್ ಫಾಲ್ಮಾಂ ತಾಕಾ ತೆಂ ಉಡಾಸ್ ಉರಾನಾ. 

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಥೋೊಡ್ಮಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ಹೊ ಮನಿಸ್ 

ಕೆದಿಂಕ್ಚ್ ಬದ್ದೊಂಚೊ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಜೊ. ತಾಕಾ 

ಬದ್ದೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಶಿವಸೇನಾನ್ ಜಲ್ಮ್ ಘುತ್ಲ್ಲ್ವಾ ವಳಾರ್ ತೊ ಕಿತೆಂ 



252 ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 

ಸಗೃ೦ ಉಲಯ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ? ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತೊ 
'ಭಯ್ಕಾ' ಮ್ಹಣ್ಬಾಲೊ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗುಜ್ರಾತ್ಕಾಂಕ್ ತೊ 'ಬನಿಯಾ' ಮ್ಹಣಾಲೊ. 
ಪುಣ್ ಮರಾಟಿ ಯುವಜಣಾಂ ಮಧೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಬಳ್ ಘಟ್ ಕೆಲ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 
ಬಾಳ್ ಆತಾಂ 'ಹಿಂದುಹೃದಯ್ಸಾಮ್ರಾಟ್' ಜಾಲಾ. ಕಾಲ್ಗೆ 'ಭಯ್ಕಾ', 
'ಅಂಡುಗುಂಡು', ಆನಿ 'ಬನಿಯಾ' ಸಗ್ಳೆ ಆಜ್ 'ಹಿಂದು' ಜಾಲ್ಕಾತ್. ಬಾಳ್ 
ಬದ್ದೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ರುಜ್ವಾತ್. ಆಜ್ ಜಾಲ್ಮಾರ್ಯೀ ತಾಚಿ 
ಶೈಲಿ ತಿಚ್ ಪುಣ್ ತೊ ಖಂಡಿತ್ ಬದಲ್ಲಾ. 

ಠಾಕ್ರಚೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮನೋಬಾವ್ 

ಎಕಾ ಭಾಶೀಯ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ಮುದ್ದೆ ಆನಿ ಸಮಸ್ಸಿಂ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ 

ಘೆವ್ನ್ ರುಬುಜ್ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆತಾಂ ಬಾಳ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮನೋಬಭಾವ್ 
ದಾಕಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. 'ಹಿಂದುಹೃದಯ್ಸಾಮ್ರಾಟ್' ಜಾತಚ್ ಮುಸ್ಲಿಮಾ೦ಂಚೆರ್ 

ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೊ ನೋಟ್ ದರ್ದಾ. ಪುಣ್ ತೊ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ಮಡಿ ಘಾಲ್ನ್ 

ಗುಂವ್ರಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಹಾಂಗಾ ರಾಂವ್ಹೆ ಸಗ್ರೆ ಲೋಕ್ ಬಾರತೀ 

ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಥರ್ಮ್ ಜಾಂವ್, ಮಾಯ್ಭಾಸ್ ಜಾಂವ್, 

ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ವ ಎಕಾಮಕಾಚ್ಕಾ ಸಂಬಂಧಾಂತ್ ಹಾಡ್ನ್ ಮ್ಹೆಳಂವ್ಚಿ ನ್ಹಂಯ್ 

ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ನಾಟ್ಜಾಸಾರ್ಕೆಂ ಸಮ್ಹಾ೦ವ್ದಂ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಮೆನಾ. 

ತೊ ಬದ್ದೊಂಕ್ ಸಕ್ಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಪಾತ್ಕೆತಾಂ. ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ 

ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ, ಆಮಿ ರುಗಡ್ಡಾಾಂವ್, ಪುಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ 

ತುಟೊಂಕ್ನಾ. ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಹೊ ಮನಿಸ್ ಬದ್ದೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ 

ಪಳೆಲಾಂ. 

ತಾಚ್ಕಾ ರಾಜ್ಕಾರಣಾಂತ್ ದೊನ್ ವ ತೀನ್ ಕುಸಾಂ ಆಸಾತ್. ತಾಣಂಚ್ 

ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪ್ರಕಾರ್, ತಾಚೆಂ ರಾಜ್ಕಾರಣ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಾಚ್ಕಾ 

ಲಕ್ಷಣಾಂಚೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಎಕಾ ಹಿಟ್ಲರಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ಣಾನಾ 

ಆಮಿ ಅಸೊ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಕಿ ತಾಚ್ಕ್ಮಾ ರಾಜ್ಕಾರಣಾಂತ್ 

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಕ್ ಇಡೆಂ ನಾ. ಢೊಡ್ಮಾಂಚ್ಕಾ ಮತಿಂತ್ ಆಸಾ ಕಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ 

ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಚುನಾವಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ಪುಣ್ ಹಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಂಯ್. 

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚ್ಯ್ಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ನಿಮಾಣ ಹಂತ್ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಚುನಾವಣ್. 

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಲಾಠಿ, ಸುರಿಯೊ ಆನಿ ಮಾರ್ಫಾರ್ ಆಸ್ಚೊ 

ಲೊಕಾಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ನ್ಹಂಯ್. ಭಂಡ್ಜಾಳ್ಶಾಹಿಕ್ ಪಾಟಿ೦ಬೊ ದಿಂವ್ಚಂಯ್ 

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಕ್ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರ್ಚೆಂ ರಾಜ್ಕಾರಣ್ ನ್ಹಂಯ್. ಬಾಳ್ಚ್ಕಾ 
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ರಾಜ್ಕಾರಣಾಂತ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಾಕ್ ಸಮರ್ಥೆನ್ ಕರ್ದೆಂ ಸಿದ್ದಾಂತ್ ರುಳ್ಕಾತಾ. 

ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾಟೆನ್, ಸೇನಾ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗೆಲೆತ್ಕಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ರಾಜ್ಕಾರಣಾಂತ್ 

ಪಯ್ಕಾಂಕ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ ಆಯ್ದಾಂ. ಥೊಡೆ ಅಪವಾದ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಶಿವಸೇನಾಚ್ಕಾ 

ಸಂಘಟನ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಜವಾಬ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಭಾರೀ ಉಣಿ ದಿಸ್ತಾ. ಹ್ಕಾ 

ಮಾರಿಫಾತ್ ಕಾನೂನ್ ಶಿಸ್ತ್ ನಾ ಜಾತಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಅರುಣ್ ಗಾವೃಿಚೆಂ 

ವಾಕ್ಮೂಲ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ತಾಣ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ಬಾಳ್ ಶಾಕ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಾಯ್ಟ್ 

ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಮೆತಾ. ಏಕ್ ಭೂಗತ್ ಗುಂಡಾರಾಯ್ ಅಸಲೆಂ ವಾಕ್ಕೂಲ್ ದಿತಾ 

ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಣೆ ತಶೆಂ ಕಿತ್ಮಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಹೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆಸಾ. 

ಭೂಗತ್ ಗುಂಡಾಂನಿ ಮುಂಬಯ್ಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಾವ್ಪಿ ಫಾಲ್ಮಾ. ಹ್ಮಾ ವರ್ಮಿಂ ಸಾಂಗಾಜಾಯ್ 

ಪಡ್ತಾ ಕಿ ರಾಜ್ಕಾರಣ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚ್ಛಾ ಮೌಲ್ಮಾಂಥಾವ್ಮ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ದಾಂ ಮ್ಹಣ್. 
ಬಾಳ್ ಠಾಕ್ರೆ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಪಾಚಾರ್ತಾ ಕಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಂತ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ನಾಮ್ಹಣ್. 

ಅಸಲೆ೦ ಏಕ್ ವಾಕ್ಕೂಲ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಅಸಲೆಂ ರಾಜ್ಕಾರಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂಯ್ ವ್ಹರ್ನ್ 

ಪಾಯ್ತಾ ಮ್ಹಳೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಾಗ್ತಾ. 

ಬಾಳ್ ಬದ್ದೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ 

ತರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ ಕಿ ಬಾಳ್ ಬದಲ್ಕಲೊ ಮ್ಹಣ್. ಆತಾಂ ತಾಕಾ 

ಸತ್ತರ್ ಜಾಲಿಂ ಆನಿ ಸಾಮಾನ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಬದ್ದೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಪ್ರತೆಕ್ 

ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ವಾಟ್ ಧರ್ನ್ ತಾಂತುಂ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ 

ತರ್. ತರಿ ಬಾಳ್ಚೆರ್ ಹಾಂವ್ ಭರ್ವಸೊ ದವರ್ನ್ ಆಸಾಂ ಆನಿ ಹ್ಮಾ ಭರ್ವಸ್ಮಾಚೆಂ 

ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆಮ್ಚಿ 40 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್. ಹ್ಮಾ 40 

ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಮಿ ಉಗ್ತೆಂ ರುಗಡ್ಡ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಎಕಾಮಕಾಚಿ ಠೀಕಾ ಕೆಲಿ, ತಾಚ್ಕಾ 

ಶಿವ್ಸೈನಿಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾವೆಂ ಫಾತರ್ಯೀ ಕೆಲೆ ತರಿ ಆಮ್ಚಾ ಇಷ್ಟಾಗತಕ್ ಬಾಥ್ 

ಆಯ್ದೊನಾ. ಹಾಂವ್ ಬಾಳಾಕ್ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ತಸೆಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಥರಾನ್ ಸಾಂಗ್ರಾಲೊಂ 

ಕಿ ತಾಚೆಂ ಬಳ್ ಆನಿ ಶಾದಿ ತಾಣ ರಾಷ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಗಳ್ಳ್ಸಿಜಾಯ್ 

ಮ್ಹಣ್. ತಾಚೆಂ ಸೈಂಬ್ ಜಾಣಾಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಫೋಗಾನ್ 

ಸಾಂಗ್ದೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತೊ ಬದಲ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಮಾ ಆನಿ ಬದ್ದಾಜಾಯ್ 

ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಇಚ್ಛಾ. ಮುಳಾವ್ಕಾನ್ ತಾಣ ತೀನ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗ್ಮಿ ಕರಿಜಾಯ್ 1. 

ಪ್ರಜಾತಂತ್್ ಮಾಂದ್ದೆಂ ಶಿವ್ಸೇನಾ 2. ಜಾತ್ ಆನಿ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ನೀತಿ 

ಡಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಯೇಜಾಯ್ ಆನಿ ೨3. ರಾಜ್ನೀತಿಂತ್ ಆನಿ 

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ತ್ವಾಂತ್ ಹಿಂಸೆಕ್ ಜಾಗೊ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿಜಾಯ್. 

ಭಾರತೀಯ್ ಜನತಾ ಪಾಡ್ (ಬಿಜೆಪಿ) ಆನಿ ಶಿವ್ಸೇನಾ ಬಳಾಧಿಕ್ 
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ಸಂಘಟನ್ ಜಾಳ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಲೊಕಾಚ್ಕೊ ಪಾಡ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಮ್ಹಜೊ 
ವಾದ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್, ಹೊ ಲೊಕಾಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಎಕಾಚ್ ಕುಶಿಕ್ 
ವೂಂದ್ವಾನಾಶೆಂ ಆಮಿ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಖಳಾನಾತ್ಲ್ಲೊ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ದಾಯ್. 
ದೇಶಾಚ್ಛಾ ರಾಜ್ನೀತಿಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಕ್ ತಾಚೆವರ್ವಿಂ ಬರೆಂಪಣ್ 
ಜಾತಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಂನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಂ ಥಂಯ್ ದಾಕಂವ್ಲೆಂ ಮೌನ್ 
ಮೊಡಿಜಾಯ್. 

ವಿಶೇಸ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೊ ದಯಾನಂದ್ ಕಲ್ಲೆ 

ದಯಾನಂದ್ ಕಲ್ಲೆ 1986 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಅಂತರ್ಲೊ. 
ಚಾರ್ಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಬೆ೦ಗ್ಳುರ್ಚಾ ವಿಮಾನ್ ಥ'ಳಾರ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಆದೇವ್ಸ್ 

ಮಾಗ್ಲ್ಲೊ. ತ್ಕಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಪ್ಣಾ೦ತೀ ಚಿಂತುಂಕ್ನಾ ಕಿ ತೊ ತಾಚೊ 

ಸಾಸ್ಲಾಚೂ ಆದೇವ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್. 

ಹಾಂವ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಚ್ಕಾ 

ವವಗ್ಳ್ಯಾ ಜಾಗ್ಮಾಂಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಚಿಕ್ಮಗ್ಳುರ್ದಾ ಕೊಪ್ಪಾ ಕಾಫ್ಕೆ ತೊಟಾಥಾವ್ನ್ 

ಸ ವೂರಾ೦ ಕಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ತೊ ಯೆತಾಲೊ. ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ದೆವೆಂ 

ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಯಾ ಮ್ಹಜೆಹಾವ್ನ್ ತಾಣ ಕಾಂಯ್ ಅಪೇಕ್ಸುಂಕ್ ನಾ. ತಿ ಏಕ್ ಖಾಸ್ಗಿ 

ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚಾ ಧದ್ಕೇಯಾಂ ಡ'ಂಯ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ 

ಇಷ್ಟಾಗತೆಚ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸುಂನಿ ತಾಣ ಮ್ಹಜಲಾಗಿಂ ಕಾಂಯ್ ಉಪ್ಕಾರ್ 

ಮಾಗ್ಲ್ಲೊ ನಾ - ಹಾಂವ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಕಾಂ ಸೃತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂ 

ಯಾ ಲಾಗ್ಕಿಲ್ಕಾಂ ಪಾಸ್ಟತ್ ಸೈತ್ ತಾಣೆ ಕಾಂಯ್ ಮಾಗ್ಲ್ಲೆಂನಾ. 

ಹಾಂವೆಂ ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲಾ, ಪ್ರಕಾರ್ ತಾಕಾ ಭೆಟ್ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾ 

ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚ್ಕಾ ಭಯ್ಲಿಚ್ಶಾ ಘರಾ ಜೆವ್ಲಾಕ್ ವೈಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಹಾಂವೆಂ 

ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ತಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಚಿಕ್ಕೆ ತಜ್ಜಿಜ್ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ, ಕಿತ್ಮಾಕ್ ಸಕಾಳಿಂ 

ವಿಮಾನ್ ಥಳಾರ್ ಹಾವೆಂ ತಾಚ್ಞಾ ತೊಂಡಾರ್ ಎಕ್ ವ್ಹಡ್ ಮುಂಬೊರ್ 

ಪಳೆಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತೆಂ ಆನಿಕೀ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಬ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದುಕ್ತಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ 

ಎಚಾರ್ಹಾಕ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಸಮಾ ಜಾಯ್ನಾ ಪುಣ್ ದೂಕ್ನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ 

ಗೆಲ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ರಾಮೇ ಗೌಡಾಕಡೆ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಖಂಯ್ 

'ಆಜ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಜೊರ್ಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಂವ್ದೊಂ ತೆದಾಳಾ ಮುಂಬೊರ್ ಆಸಾ 

ಮ್ಹಣ್ ಸೈತ್ ಉಡಾಸ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಆತಾಂತೂ ಗೆಲೊ ಆನಿ ದೂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ.' 

ದೊಗೀ ಜಣ್ ಎಕಾ ದಾಕ್ಕೆರಾ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲೆ. ತಾಣೆ ಮುಂಬ್ರಾಕ್ ಸಾರಂವ್ಕ್ 

ಮುಲಾಮ್ ಆನಿ ಪೊಟಾಕ್ ಢೊಡ್ಕೊ ಗುಳಿಯೊ ದಿಲ್ಕೊ ಖಂಯ್. ತ್ಕೊ ಖಾವ್ನ್ 
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ನಿದ್ಲ್ಲೊ ರಾತಿಂ ಉಟೊನ್ ಪೊಟಾಂತ್ ದುಕ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ ಖಂಯ್. ತಾಚ್ಕಾ 

ಖಾಸ್ಗಿ ದಾಕ್ತೆರಾಥ'ಂಯ್ ವ್ಹೆಲೊ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಗುಳಿಯೊ ಕಾಣ್ಸೆಲ್ಲ್ವಾನ್ ಹಿ 

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಜಾಲ್ಕಾ ಮ್ಹಣ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಮ್ಹಣ್ಣ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ತಾಕಾ 

ಎಕಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೂಮಾಕ್ ಭರಿ ಕೆಲೊ. ತಾಚ್ಕಾ ಆಂಗಾ೦ತ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ವೀಕ್ 

ಕಾಡುಂಕ್ ದಾಕ್ಕೆರಾಂನಿ ವಿಶೇಸ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲೆಂ ತರಿ ವೇಳ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲೊ. ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 

8 ತಾರಿಕೆರ್ ದೊನ್ಸಾರಾ 2.15 ವೊರಾರ್ ತಾಣೆ ನಿಮಾಣೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. 

1949 ಜುಲಾಯ್ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ಹಾಂವ್ ದಯಾನಂದ್ 

ಕಲ್ಲೆಕ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲೊಂ. ತೊ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಸಾರ್ಕೊ ಖಂಚ್ಲಾ ಕಿತ್ಕಾಕ್, 

ತ್ಕಾಚ್ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ತ್ಮಾ ದಿಸಾ 

ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆಂ ಜಿಲ್ಲಾವಾರ್ ಅಧಿವೇಶನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. 

ನಾಗಭೂಶಣ ರಾವ್, ಸದಾಶಿನ ರಾವ್, ವೈ. ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ (ಅಣ್ಣಯ್ಯ) ಆನಿ 

ಹೆರ್ ಸೋಶಲಿಸ್ ಪುಡಾರಿ ಅಧಿವೇಶನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಕಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಚೊ 

ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪುಡಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಾ ಮ್ಹೌಯ್ದಾಾಂನಿ ಹಾಂವ್ 

ತಾಕಾ ಚಡ್ ವಳ್ಮಾಲೊಂ. ಥೊಡ್ಮಾಂ ಬರಿ ತೊ ಬಡ್ಡಡೊ ಆನಿ ಉದ್ರಿಕ್ಟ್ ನ್ಹಂಯ್ 

ಬಗಾರ್ ಶಾಂತ್, ನಿರಹಂಕಾರಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಂತುಲನ್ ಹೊಗ್ಹಾಯ್ದಾತ್ಲ್ಲೊ. ಹೆ 

ಗುಣ್ ತಾಣ ಮೊರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಬಾಳೆ. 

ಹಾಂವ್ ಬೊಂಬಯ್ ಪಾವ್ಲಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಮದ್ದೊ ಸಂಪರ್ಕ್ 

ಉಣೊ ಜಾಲ್ಮಾರೀ ಎಕಾಮಕಾಚಿ ರಾಜಕೀ ಪ್ರಗತಿ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಲ್ಮಾಂವ್. 1902 

ವರ್ಸಾ ಕರ್ನಾಟಕಾ ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಕ್ ಪ್ರಜಾ ಸೋಶಲಿಸ್್ ಪಾಡ್ಮಿ ತರ್ಫನ್ 

ಕಾರ್ಕಳ್ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಕಾಂಯ್ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ 

ತಾಕಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಗೆಂ. ಭೂಸುಧಾರಣ್ ಕಾಯ್ದೊ ಯೆಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಾಚ್ಕಾ 

ವಿಸ್ತಾರ್ ಭುಂಯ್ದೆರ್ ಗೊಳ್ಳೆಲ್ಮಾಂಕ್ ತಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟುನ್ ದಿಲಿ. ಭುರ್ಗಾಪಣಾರ್ 

ಥಾವ್ನ್ ಮೊರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಖದ್ದರ್ ನ್ಹೆಸ್ಡೆಂ ತಾಣ ಚುಕಂವ್ಕ್ ನಾ. 

ಕಲ್ಲೆಚೆ೦ ಉಗ್ರೆಂ ಮನ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಟಣ್ ಗಾಂವಾರ್ ಸಗ್ಭ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ 

ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸೋಶಲಿಸ್್ ಪಾಡ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜನತಾ ಪಾಡ್ತಿ ಖಾತಿರ್ ತಾಣ ಕೆಲ್ಲಿ 

ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೇವಾ ಸಗ್ಭ್ಯಾಂಚ್ಕಾ ತೊಂಡಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಚಿಕ್ಮಗ್ಳೂರ್ ಶ್ರೀಮತಿ 

ಗಾಂಧಿ ಚುನಾವಣೆಕ್ ರಾವ್ಲ್ಲ್ವಾ ವೆಳಾರ್ ತಿಚ್ಕೆ ವಿರೋದ್ ಕೊಪ್ಪಾಂತ್ ಕಲ್ಲೆಚೆಂ 

ಘರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪ್ರಚಾರ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕಲ್ಲ ಆನಿ ತಾಚ್ಮಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಕಾ 

ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಾಂದ್ಕಾನ್ ಆಪೊ _ ವೇಳ್ ಆನಿ ದುಡು ಹ್ಮಾ ಚುನಾವಣೆಂತ್ ಘಾಲೊ. 

ಭಾರತಾಚ್ಕಾ ವಿವಿಧ್ ಭಾಗಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಕಾ೦ಕ್ ತಾಚ್ಮಾ ಘರಾ 

ಆಸ್ರೊ ಆನಿ ತಾಚೊ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲೊ. ಕಲ್ಲೆ ದಿಸಾಚಿಂ ಚೊವಿಸ್ 
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ವೊರಾಯೀಂ ಮ್ಹಜೊ ಡ್ರಾಯೃರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವೊ_ 

ಕಲ್ಲೆ ಮೆಲ್ಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 'ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ'ಂತ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಪಿ. ಲಂಕೇಶಾನ್ 

ಬರಯ್ಲೆಂ ಕಿ ಜನತಾ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಕಲ್ಲೆಕ್ ಮೆಳಾಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಮಾನ್ 

ಮೆಳ್ಳೊನಾ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆನಿ ತೆ೦ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ 

ತೊ ಜೋರ್ಜ್ ಘರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಭೋವ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಕಲ್ಲೆ ಹೆಂ 

ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತರಿ ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ತಾಣೆ ಮತಿಂತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಾಣೆ ಥೊಡೆ 

ಪಾವ್ಟಿ ಮ್ಹಜೆಕಡ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ಕಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜನತಾ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ 

ಮ್ಹಜೆಡಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರೊಂಕ್ ಸಲಹಾ ದಿತಾಲೆ ಮ್ಹಣ್. ತಶೆಂ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ 

ಜಾಲ್ಮಾರ್ ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಅಧಿಕಾರಾಚಿ ಕಾಂತಿ ಉಡಯ್ತೆ ಕೊಣ್ಣಾ. ಗಾಂಧಿ- 

ಲೋಹಿಯಾ- ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಂಚ್ಕಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಂತ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಾ, 

ದಯಾನಂದ್ ಕಲ್ಲೆನ್ ಜನತಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಅನುಪ್ಕ್ಮಾರೃಣ್ ಎಕಾ 

ತಾತ್ಮಿಕ್ ಥು'ರಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಲೊಕಾಚ್ಮಾ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸಾ ನಿಮ್ದಿಂ ಅದಧಿಕಾರಾಕ್ 

ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಕಾ ಹ್ಯಾ ವಾರೆಸ್ದಾರಾಂನಿ ಗಾಂದಿ, ಲೋಹಿಯಾ ಆನಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶಾಕ್ 

ವಿಕ್ರಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಆಸ್ತಾಂ ತೊ ಕೋಣ್ ತಾಂಚೆ ವಿರೋದ್ ಫಿರ್ಯಾದ್ ಕರುಂಕ್? 

' ಆದೇವ್ಸ್ ತುಕಾ ಕರ್ಪೂರೀಜೀ' 

(ಕರ್ಪೂರಿ ಠಾಕುರ್ ಬಿಹಾರ್ಹೊ ಆದ್ಲೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಆನಿ ಏಕ್ ಖರೊ 

ಸಮಾಜ್ವಾದಿ ಫುಡಾರಿ. 1988 ಘಬ್ರೆರ್ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ತೊ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲೊ. 

ತಾಚ್ಕಾ ಮರ್ಲಾಚೆರ್ ದೂಕ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಶೋಕ್ ಲೇಖನ್) 

ತುಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ವ್ಹೆಚೊ ವೇಳ್ ತುಂವೆಂ ವಿಂಚುಂಕ್ನಾಂಯ್ ತೆಂ 

ಖಂಡಿತ್. ತರಿಕೀ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತುಂ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ದಾನಾ. ಭರ್ತಿ ದೋನ್ 

ಹಫ್ತ್ಯಾಂ ಪುರ್ವಿಂ ಮ್ಹಣ್ಣೆ, ಫೆಬ್ರೆರ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ತುಜ್ಮಾ ಪಚ್ಮಾಚ್ಛಾ ಘುರಾಂತ್ 

ಹಾಂವ್ ಆನಿ ತುಂ ಮೆಳ್ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮರ್ಲಾ ವಿಷಾಂತ್ ಆಮಿ ಚರ್ಚಾ ಕೆಲ್ಲಿ. 

ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊಂ ಕಶೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ವೇಳ್ ಧಾಂವ್ಹಾಲೊ 

ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ತರಿಪುಣ್ ಆನ್ಕೈಕ್ 10-1 5 ವರ್ಸಾಂ ಆಮಿ ಗಂಭೀರ್ ರಾಜಕೀ ವಾವ್ 

ಕರೈತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಲೊ. 

ತ್ಮಾ ಎಕಾ ರಾತಿಂ ತುಜ್ಮಾ ಘುರಾ ಜನ ಮೋರ್ಚಾಚೆ ಪುಡಾರಿ ಶಿವಾಯ್, ಮಧು 

ಲಿಮಯೆ, ಇಂದರ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಜ್ರಾಲ್ ಆನಿ ಭಾಜಪಾಚೊ ಜಸ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ 

ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಡೊ ಲೋಹಿಯಾಚೊ ಅನ್- ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ವಾದ್ ಆಮಿ ಉಲಯ್ತಾಲ್ಕಾಂವ್. 

ಜೆವ್ಲಾ ವೆಳಾರ್ ಜನ ಮೋರ್ಚಾಚೆ ವಿ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್, ಮುಫ್ತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ 

ಸಯ ಶಂಕರ್ ದಯಾಳ್ ಸಿಂಗ್, ಬೈಜ್ನಾಡ್್ ಪಾಂಡೆ ಆನಿ ಹಾಂವ್ 
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ಮೆಜಾರ್ ಬಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತುಂ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊಂಕ್ ಆಯ್ಕಾಲೊನಾಂಯ್, 

ಬದ್ಲಾಕ್ ಮೆಜಾಭಂವ್ತಿಂ ಭಂವೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೃಪ್ತಿ ಜಾಲೊಯ್. 

ಗ್ಲಾಸಾಂನಿ ಉದಾಕ್ ವೊತ್ಹಂ, ಆನಿ ಸಯ್ರ್ಯಾ೦ಚ್ಕೊ ಹರ್ ಗರ್ಜೊ ತಿರ್ಸುಂಚೆಂ 

ಹ್ಮಾ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾಮಾಂನಿ ತುಂ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ಲೋಯ್. ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ವಿನೋದ್ 

ಕರ್ಹಂ, ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕರ್ನೆಂ, ರಾಂದ್ಪಾ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ 

ಆನಿ ಸಗ್ಭ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಭೊಗಾಶಂ ಕೆಲೆಂಯ್. ತುಂ 

ಮಾತ್ ತುಜ್ಮಾ ಸಾದ್ಕಾಪಣಾನ್ ಆನಿ ಸಹಜ್ಪಣಾನ್ ಹೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊಯ್. 

ಆಮ್ಚಂ ಜೆವಾಣ್ ಜಾತಚ್ ತುಜ್ಕಾ ಚಾರ್ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾ೦ ಸಂಗಿ ತುಂ ಜೆವ್ಹಾಕ್ 

ಬಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂವೆಂ ಪರ್ಮೈೆಂ ಮಜಾರ್ ಬಸಯ್ಲೊಯ್ ಆನಿ ವಿಪಿ. ಸಿಂಗಾ 

ಸಾಂಗಾತಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಾ ಆಮಿ ಮುಖಾರ್ ವ್ಲೆಲಿ. ಜೆವ್ಮಾಂ ಜೆವ್ತಾನಾ ಫೊನಾಂ 

ಯೆತಾಲಿಂ ಆನಿ ತುಜೆ ಮುಖಾರ್ ಬಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂದರ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಜ್ರಾಲಾನ್ 

ತುಜ್ಮಾ ಕಾನಾಕಡೆ ಫೋನ್ ಧರ್ಕಾನಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹಾಸೊ ಯೆತಾಲ್ಕೊ. ಪುಣ್ ತುಜ್ಕಾ 

ಜಿಣ್ಮಚಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ತುಂವೆಂ ಹೆರಾಂಚಿ ಸೇವಾ ಕರುಂಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಾಂ 

ಹಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಿತ್್ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ. 

ತುಕಾ ಆನಿ ತುಜ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಪುರೈಂ ಚವಾಣ್ 

ಉರೊಂಕ್ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ದೆಂ ಜೆವ್ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತುಜ್ಕಾ ವತ್ತಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ 

ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಪೊಟಾಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಪೂಟ್ಭರ್ 

ಆಸ್ತೆಂ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ತುಕಾ ನವೆಂ ನ್ನಂಯ್. ತುಜಿ ಜೀಣ್ ಹರಾಂ 

ಸಾಂಗಾತಾ, ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್, ತುಜೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆವಂತಾ೦ ಸಾಂಗಾತಾ 

ವಾಂಟುನ್ ಘುಂವ್ಚಾಂತ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಕ್ಮಾಯ್. 

ಫೆಬ್ರೆರ್ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ 10.30 ವೊರಾರ್ ಡೆಲ್ಲಿ 
ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೋನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತುಂ ಹ್ಕಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಅಂತರ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೂ 

ಸಂದೇಶ್ ದೀಂವ್ಕ್. 'ನಾ!' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ಚ್ ಉದ್ಗಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಕಾ ತೊಂಡಾ೦ತ್ 

ಡಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಟೊ. ಹೆಂ ಸಪಾಣ್ ಪುಣಿ ನ್ಹಂಯ್ಮೂ ಯಾ ಕೊಣೀ ಮ್ಹಜ್ಕೊ 

ಮಸ್ಕಿರ್ಕೊ ಕರ್ತಾ? ಅಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ 

ಕಿ ಸಕಾಳಿಂ 8 ವೊರಾರ್ ತುಜೆರ್ ಹೃದಯಾಘಾತ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತಕ್ಸಣ್ ತುಕಾ 

ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹೆಲೊ ತರಿ 9. 15 ವೊರಾರ್ ತುಂವೆಂ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್. 

ಹಾಂವ್ ಫೊನಾರ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ದೋಗ್ ಭಾವ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂದ 

ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಲೆ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚೊ ಛಾರೊ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ 

ಕಿ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ವಿಶೇಸ್ ದುರಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್. ಫೋನ್ ಸಕಯ್ಸ್ ದವರ್ತಚ್ 

ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ 'ಕರ್ಪೂರಿ ಅಂತರ್ಲೊ..' 
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ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮೌನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಚೆರ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ 
ಮ್ಹುಜ್ಮಾ ಆವಯ್ನ್ ಮೊಗಾನ್ ರಾಂದ್ಲ್ಲೆಂ ಜೆವಾಣ್ ತುಂ ಜೆವ್ಲ್ಲೊಯ್. 

ಧಾರಾಳ್ ಮಾಸಿ - ಥೊಡಿ ಭಾಜ್ಲ್ಲಿ, ಥೊಡಿ ರಾಂದ್ಲ್ಲಿ - ಆನಿ ವಿವಿಧ್ ತರ್ಕಾರಿ 
ತಾ೦ತುಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಭೋವ್ ರುಚಿನ್ ತುಂ ಜೆವ್ಲ್ಲೊಯ್. ತುಜ್ಕಾಕೀ 19 
ವರ್ಸಾಂ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಬಾಪಾಯ್ಡ್ ಆಪುಣ್ 'ಕನ್ನಡಿಗ' ಆನಿ ತುಂ 
'ಹಿಂದಿವಾಲಾ' ಮ್ಹಣ್ ಖುಶಾಲಾಯೆನ್ ಮಸ್ಕಿರ್ಕೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ. ಆತಾಂ ತೋಯ್ 
ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಾ ಪುಣ್ ತೆಂ ರುಪ್ಲೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಳಾಂ ಮುಖಾರ್ ಉಬೆಂ 
ಜಾತಾ. 

ಇತ್ಲ್ವಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀ ಜಿಣ್ಮೆಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ 

ಆಮಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಿರೋದ್ ಕೆಲ್ಲೊನಾ. 1973 ವರ್ಸಾ ಜೆದ್ದಾಂ 

ಹಾಂವ್ ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊಂ ತ್ಕಾ ವರ್ಸಾ 

ಬಿಹಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಂಕಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯ್ವಾಂತ್ ಹಾ೦ವೆಂ ಮದು ಲಿಮಯೆಕ್ ಚುನಾವಣಕ್ 

ಉಬೊ ಕೆಲೊ. ತುಂವೆಂ ಸೋಶಲಿಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ ಯೇವ್ನ್ 

ಸಮಾಜ್ವಾದಿ-ಏಕತಾವಾದಿ ಪಂಗಡ್ ಬಿಹಾರಾಂತ್ ರಚ್ಲ್ಲೊಯ್. ತುಂವೆಂ 

ಲಿಮಯೆ ವಿರೋಧ್ ರಾಜ್ ನಾರಾಯಣಾಕ್ ಉಬೊ ಕೆಲೊಯ್. ಹ್ಮಾ ಚುನಾವಣೆಂತ್ 

ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಕಠಿಣ್ ರುಜ್ಞ್ಯಾಂವ್. ರಾಜ್ ನಾರಾಯಣಾನ್ ಪ್ರಚಾರ್ 

ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೊ ಕಿ ಆಪುಣ್ ಚುನಾವಣ್ ಜಿಕ್ಕ್ಷಲೊಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ 

ಬಗಾರ್ ಲಿಮಯೆ ಸಲ್ವತಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ಠೇವಣಾತ್ಯೀ ಹೂಗ್ಡಾಯ್ತಲೊ 

ಮ್ಹಣ್. ತ್ಕಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂನಿ ವಾತಾಚಿ ಪಿಡಾ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂಚಾರ್ ಕರ್ದೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಮಸ್ಕಾ ಜಾಲ್ಲಿ. 

ಚುನಾವಣೆಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ವೆಗೈಂಚ್ ಜಾಲೆಂ. 1,11,722 ವೋಟ್ 

ಲಾಭೊನ್ ಮಧು ಜಿಕ್ಲೊ ತರ್, ಫಕತ್ 15, 119 ವೋಟ್ ಜೋಡ್ನ್ ರಾಜ್ 

ನಾರಾಯಣಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಠೇವಣಾತ್ ಹೂಗ್ನಾಯ್ಲಿ. 

ವ್ಹಡ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಅಧಿಕ್ ಸಂಕ್ಕಾನ್ ತುಜ್ಮಾ ಅಂತ್ಕ್ವಿಧಿಕ್ ಆಯ್ಲೆ ತರಿ 

ದುಬ್ಳ್ಯಾಂತ್ಲೆ ದುಬೈ ಜೆ ತುಜೆ ಡಂಯ್ ಭರ್ವಸೊ ದವರ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ, ತುಜ್ಕಾ 

ಮರ್ದಾಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ದುಕ್ಷೆ. ತಾಂಚ್ಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಅನ್ವಾರಾಂ ವೆಳಾರ್, ಸರ್ವ್ 

ಭರ್ವಸೊ ತಾಣಿಂ ಸಾಂಡ್ಲ್ಲಾ ವೆಳಾರ್ ತುಂವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲ್ಲೊಯ್. 

ತುಜ್ಮಾ ಮರ್ದಾಮಂಚ್ಯಾಲಾಗಿಂ ರಾವೊನ್ ತೆ ಕಾಳಿಜ್ ಕಡಂವ್ಚ್ಚಾ ರಿತಿರ್ ರಡ್ಲೆ. 

ತಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ಹ್ಕಾ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ತುಂ ಗಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೆ ರಡ್ಡೆ. 

'ಕರ್ಪೂರಿ ಠಾಕೂರ್ ಅಮರ್ ರಹೇ' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಕಾ ನಾರ್ಕಾಕ್ ಮಳಾಬ್ 

ಗಾಜ್ಲೆಂ. ತಾಂಚೆಂ ದೂಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ ಖರೆಂ ದೂಕ್. ತುಜ್ಮಾ ಘರಾ ಡಾವ್ನ್ 

ತುಜೆಂ ನಿರ್ಜೀವ್ ಶರೀರ್ ಗಂಗಾ ನಂಯ್ಚ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಬನ್ಸ್ ಘಾಟಿಯೆಕಡೆ ನಿಮಾಣ್ಕಾ 
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ಪಯ್ಣಾಕ್ ವರ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ ಅಪಾರ್ ದರ್ಯಾಬರಿ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಥಾವ್ನ್ 

- ತಾ೦ತುಂ ಕಿತ್ಲೆಶ ಪಿಂದ್ಕರ್ ನ್ಹೆಸ್ಲಾಚೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ- ನಿಮಾಣೊ ಸುಸ್ಕಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ 

ಸರ್ಲೊ. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಕಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚ್ಕಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ 

ವ್ಹತಾಲೊಯ್ ಆಜ್ ತೆ ತುಜ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಲ್ತಾತ್. 

ತುಂವೆಂ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂಯ್ ಎಕಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕೆಲ್ಕಾಚ್ಕಾ ಕುಟ್ಮಾ೦ತ್ 

ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ತುಂ ಡೊ. ಲೋಹಿಯಾ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಸಪಾಣ್ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ವಾನ್ 

ಯಶಸ್ವಚ್ಕಾ ಶಿಖರಾಕ್ ಪಾವೊೊಯ್ ಮ್ಹಣ್. 

ತುಜ್ಕಾ ಜಿಣ್ಮಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಶಿಕ್ಷ್ಯಾಂವ್ ತರ್, ತುಜೆಂ ಕಾಮ್ 

ಮುಖಾರ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್್ ತುಜೊ ಉಡಾಸ್ ಆಮಿ ಶಾಶ್ವತ್ ಉರಂ೦ವ್ಕ್ 

ಸಕ್ಕೆಲ್ಮಾಂವ್. 

ಜೆ.ಆರ್.ಡಿ. ಟಾಟಾ 

( ಜೊರ್ಜಾನ್ ಬೊಂಬಯ್ ಚ್ಕಾ ತಾಜ್ ಮಹಾಲ್ ಹೊಟೆಲಾಚ್ಕಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ 

ಸಂಘಟಿತ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಜಿಣ್ಕೆ ಪಾಂವ್ನೊೊ ಊಂಚ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ 

ಹೂಟೆಲಾಚ್ಕಾ ಆಡಳಿತ್ ವರ್ಗಾಕಡೆ ಸಂಘರ್ಶಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಜ್ ಮಹಾಲ್ 

ಹೊಟೆಲ್ ಟಾಟಾಚ್ಮಾ ಸಬಾರ್ ಕಂಪೆನಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಟಾಟಾ 

ಕಂಪನಿಂಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಉದ್ಯಮಿ ಆನಿ ಬಾರತಾಂತ್ 

ವಾರ್ಕಾಪಯ್ಣ್ಲಾಚೊ ಹೀರೊ ಜೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಟಾಟಾ. ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಜೊರ್ಜಾಚೊ ಸಂಬಂದ್ 

ಕಸೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜೊರ್ಜಾಚ್ಮಾಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಪಳೆವ್ಮಾಂ.) 

'ಟಾಟಾ ಕಂಪೆನಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಜ್ ಮಹಾಲ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ 

ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಹಾ೦ವೆಂ ಕರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಹಂ ಜೆ.ಆರ್.ಡಿ. ಟಾಟಾಕ್ 

ಬರೆಂ ಲಾಗೊಂಕ್ನಾ. ಹೂಟೆಲಾಚ್ಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಗೆಟಿಕಡ ಹಾಂವ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚಿ 

ಸಭಾ ಆಪವ್ನ್ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾಲೊಂ. ಹಿ ಜಮಾತ್ ಫಾಸ್ಟಾಂವ್ಕ್ 

ಗೂಂಡಾಂಚೊ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್ ಥಂಯ್ ಹಾಡಯಿಲ್ಲೊ. ಅಸಲ್ಕೊ ಗಜಾಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಕಾಂಯ್ ನವ್ಮೊ ನ್ಹಂಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವಂ ತಾಚೆಂ ಗಣ್ಣ ಕೆಲೆಂನಾ. ಪುಣ್ 

ಮಾರಾಮಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ವೊಗೆ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. 
ಆಮಿ ಸರ್ಸರಿತ್ ಪಾಟಿಂ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ. ಇತ್ಲಾರ್ ತಾಜ್ ಮಹಾಲ್ ಹೂಟೆಲಾಂತ್ಲೊ 

ಎಕ್ಲೊ ಉಂಚ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಳೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ತೊ ಜೆಆರ್ಡಿಚ್ಕಾ 

ಭಯ್ದ್ಲಿಚೊ ಘೊವ್; ವಿಶಾಲ್ ಮನಾಚೊ. ತಾಣ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿ 

ಜೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಟಾಟಾ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಅಪೇಕ್ಸಿತಾ ಮ್ಹಣ್. ಆಮಿ ತಾಚ್ಕಾ 

ದಫ್ತರಾಕ್ ಗೆಲ್ಮಾಂವ್. 
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ಜೆಆರ್ಡಿಕ್ ಹಾಂವೆಂ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಟಾಟಾ' ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆ 
ಆಪ್ಣಾಕ್ 'ಜ್ಹೆ' ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. (ತಾಚಾ ಲಾಗ್ಕಿಲೆ ಸಗ್ಳೆ ತಾಕಾ ತಶೆಂ 
ಆಪಯ್ತಾಲೆ. ತಾಚ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಕೆದಾಳಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರಿ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ 'ಜ್ಹೆ' 
ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ದಾಲೊಂ.) 

ತ್ಕಾ ದಿಸಾಚ್ಕಾ ಭೆಟೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲೊಂ 
ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ 9 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್. ತೆದಾಳಾ ಹಾಂವ್ ಎಸ್.ಕೆ.ಪಾಟಿಲಾಕ್ 

ಸಲ್ವವ್ನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ. ಹ್ಯಾ. ಚುನಾವಣೆಂತ್ 

ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚ್ಮಾ ಉಮೆದ್ವಾರಾಕ್ ಜಿಕೊಂವ್ಕ್ ಟಾಟಾ ಕಂಪೆನಿಚ್ಕಾಂನಿ ವಿಶೇಸ್ 

ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಜೆ.ಆರ್.ಡಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಥೆಲ್ಲಿಂತ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ತಾಕಾ ಎಕಾ - 

ಮಹತ್ವಾಚ್ಕಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ವಿಷಯ್ 

ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಜಮೈದ್ಪುರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ಲೆ ರಗೈ. ಏಕ್ ಕೊಪ್ 

ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆತಾಂ ಪಿಯೆತಾಂ, ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಪನಿಚ್ಕಾ ಕಾಮ್ಗಾರ್ ಸಂಘಟನಾಂತ್ 

ಕಮುನಿಸ್ಟ್ ರಿಗೊನ್ ಕಶೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಕರಯ್ಲ್ಹಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆ ವಿವರ್ಸಿಲೆಂ. 

ಕಂಪೆನಿಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚೊ ಫುಡಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ 

ಆಸಾಂಗಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಅಸಂಬದ್ಧ್ ಸೂಚನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ 

ತಾಚ್ಕಾ ತೊಂಡಾರ್ಚ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ವಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊಂ. ಅಶಿ ಆಮ್ಚಿ ಭೆಟ್ ಸಂಪ್ಣಿ. 

ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ 8 ವರ್ಸಾಂನಿ, ಮ್ಹಣ್ಣ 1977 ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರತ್ 

ಮೆಳ್ಳೊ. ಹ್ಮಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ಮೊರಾರ್ಡಿ ದೇಸಾಯ್ಚ್ಕಾ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಳಾಂತ್ 

ಉದ್ಯೋಗ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊಂ. 
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(ಸಮಾಜಿಚ್ಕಾ ವಿವಿಧ್ ಶೆತಾಂಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಹಂತಾಂಥಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚಿ 

ಜೊರ್ಜಾವಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲಿ ಖಾಸ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್) 

(ದೆ.) ಜೊಕಿಮ್ ಆಳ್ವಾ, ರಾಜ್ಕಾರಣಿ, ಪತ್ರ್ಕಾರ್ 
ಸಬಾರಾಂಕ್ ಆಪಯ್ಣಾಂ ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಕಾಂಕ್ಚ್ ವಿಂಚ್ಣಾಂ. ಪಾಪಾಚ್ಕಾ ಸೈನಾಂತ್ 

ಏಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯಾಜಕ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೊ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಗಿ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್, ತೊ 

ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ಚ್ದಿ ಜೀಣ್ ತಾಕಾ ಒಂಬ್ಬಾಲಿನಾ ಆನಿ ಥಂಯ್ಥಾವ್ನ್ ತೊ 

ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ದೆವಾನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಜೊರ್ಜಾನ್ ಕೆಲೆಂ ದುಸ್ರೆಂಚ್. ತಾಚ್ಕಾ 

ಕಾಜಾರಾಚ್ಕಾ ಸಮಾರಂಭಾವೆಳಾರ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ತಾಚ್ಕಾ ಮೊಗಾಳಿ ಆವಯ್ದಿ 

ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ವಾಂಟ್ಕಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. 

ದಿನೂ ರಣ್ಣಿವೆ, ಪತ್ರ್ಕಾರ್ 

ಹಾಂವ್ ಜೊರ್ಜಾಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ನ್ಹಂಯ್ ತರಿ ತಾಚಿಂ ಕಾಂರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಹಾಂವ್ 

ಪಳೆವ್ನ್ ವರ್ದಿ ಬರಯ್ತಾಲೊಂ. ತೊ ಬೊಂಬಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಾಧಾರ್ಣ್ 12 ವರ್ಸಾಂ 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಣ 1962 ವರ್ಸಾ ಬೊಂಬಯಾಂತ್ಹೆ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಕಾಮ್ಸಾರ್ ಪುಡಾರಿ 

ಎಸ್.ಎ. ಡಾಂಗೆ, ಎಸ್.ಎಮ್. ಜೋಶಿ, ಎನ್.ಎಮ್. ಜೋಶಿ, ವಸಂತ್ರಾವ್ ಕರ್ಣಿಕ್, 

ಎಸ್.ಆರ್. ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ ಮನೋಹರ್ ಕೊತ್ಟಾಲ್, ಎಸ್.ಎಸ್. ಮೀರಜ್ಕರ್ ಅಸಲ್ಮ್ಕಾ೦ಚ್ಕಾ 

ಪಂಕ್ತಿರ್ ತೊ ಆಯ್ತೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತ್ಕಾ ವರ್ಸಾ ಆರ್ಥರ್ ರೋಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ತಾಣ 

ಮಾರ್ಕು ಆರಾನ್ಹಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ರಾಂದ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಡಳ್ಕೆದಾರಾಂನಿ ಕಾಮಾಂತ್ಲೊ 

ಕಾಡ್ಲ್ಲ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಜೆರಾಲ್ ಮುಷ್ಕರ್ ತಾಣ ಕರಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮಾರ್ಕುಕ್ 

ಪರ್ರೆಂ ಕಾಮಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್ದೆಂ. ತೊ ಏಕ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಭಾಷಣ್ಕಾರ್. ತಾಚಿ ಉಲವ್ಹ್ಯಾಚಿ 

ಶೈಲಿ, ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್, ಲೊಕಾಚೊ ಮನೋಭಾವ್ ಸಮ್ದೊನ್ ಉಲಂದವ್ಚಿ ತಾಚಿ ಶಾಧಿ, 

ಹ್ಕಾ ಸಗ್ಳಾ ವರ್ವಿಂ ತೊ ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ವೆಗ್ಳೊ ಆನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೊ. ತಾಚೆ ವಿರೋಧ್ 

ಸಾದೋಬಾ ಪಾಟಿಲಾನ್ ಚುನಾವಣೆಚಿ ಕೆಜ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ಜೊರ್ಜಾಚೊ 

ಪ್ರಮುಖ್ ಸಾಕ್ಕಿದಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ. ತಿ ಕೆಜ್ ಜೋರ್ಜ್ ಜಿಕ್ಲೊ. 

ಜೋರ್ಜ್ ಮಿನೆಜಸ್, ಕಾಥೊಲಿಕ್ ಫುಡಾರಿ ಆನಿ ಬರಯ್ದಾರ್ 

ಹಾಂವೆಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ರಾಜ್ಕಾರಣಿ 
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ಮ್ಹಾಕಾಮೆಳ್ಳೊ ಜಾಕಾ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಹಾತಾತ್ ಆನಿ ಹಿಣ್ಸೆತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ 
ದೇಶಾಂತ್ ದೆಣ್ಮಾವಂತ್ ರಾಜ್ಕಾರಣಿ ಉಣೆ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಹೆಂ 
ಘಡ್ಪಾ. ಹಾಂವೆಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ದೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಉಜೊ 
ವೊಂಕ್ಚೊ ಕಾಮ್ಗಾರ್ ಫುಡಾರಿ, ಬೊಂಬಯ್ಚ್ಕಾ ಗೊಲಿಯಾಥಾಕ್ ಮಾರ್ಲ್ಲೊ ದಾವಿದ್, 
ಜನತಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಿಹಾರ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ 
ಚುನಾವ್ ಜಿಕ್ಲ್ಲೊ. 

ಎಕಾ ಪರಿಸಂವಾದಾಂತ್ ತೊ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತೊ ಪ್ರೇಕ್ಟಕ್ 
ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಪುಡಾರ್ರಣಾ ವಿಷಾಂತ್ ಭಾಷಣ್ ದಿಂವ್ಚೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಥರ್ಶೆಂ ಜಾಲೆಂ. 

ಪುಣ್ ತಾಣೆ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚಿಂ ಭಾಷಣಾಂ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಸೊಸ್ಲಿಕಾಯೆನ್ಆಯ್ಕಾಲಿಂ. 
ಪರಿಸಂವಾದಾಚ್ಕಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ 
ಹರಾಂನಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲೆ ಫುಡಾರ್ಬಣಾಚೆ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಸಿದ್ದಾಂತ್ ವಾರ್ಕಾರ್ ಉಬ್ಬೆ. ಘರ್ 
ನಾಸ್ತಾಂ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ನಿದ್ಲ್ಲೊ ತೊ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಟಚ್ ತಾಚ್ಕಾ 
ಉತ್ರಾಂನಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಲೊ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಲೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಲ್ಲಾನ್ 

ವ್ಹಡ್ ಕರ್ಚೆ ವಿಷಾಂತ್ ನೋವ್ ಸಿದ್ದಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ ಖಂಯ್ ಪುಣ್ ಕಾಜಾರ್ 

ಜಾಲ್ಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಭುರ್ಗಿಂ ನೋವ್ ಆನಿ ಸಿದ್ದಾಂತ್ ಮಾಯಾಕ್! ತಶೆಂ 

ಭೊಗ್ಗೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೆಂ ಭಾಷಣ್ ಆಯ್ಕಾತಚ್. 

ಜೋರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ 

ಆಕರ್ಷಣ್ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಕಾ ದೊಳ್ಕಾಂನಿ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚಿ ಊಬ್ ಆನಿ ಮೊವಾಳ್ಪಣ್ ಆಸಾ. 

ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್, ತಾಕಾ ಆಪ್ಣ್ಲಾವಯ್ರ್ ಚ್ ಹಾಸ್ಟಂ ವಿಶೇಸ್ ದೆಣಂ ಆಸಾ ಜೆಂ ದೆವಾನ್ 

ಥೊಡ್ಕಾಂಕ್ಚ್ ದಿಲಾ೦. ಹಾಂವ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಕಿ ಹ್ಮಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ 

ತಾಚಿ ಶಾಧಿ ಪುರ್ಮಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಜನತಾ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಕಾ ಗೊಬ್ರಾಥಾವ್ನ್ ತೊ ಫೀನಿಕ್ಸ್ 

ಸುಕ್ಹ್ಯಾಬರಿ ಉಟ್ಟಲೊ ಆನಿ ತೆದ್ವಾಂ ಹಾಂವ್ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕುಶಿಕ್ ದವರ್ನ್ 

ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ತಲೊಂ. | 

(1983 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಯ್ಮ್ಯಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಲೌಕಿಕ್ ಫುಡಾರ್ಕಾಂಚೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಅಧಿವೇಶನ್ 

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಭಾರತೀ ಬಿಸ್ಬಾಂಚ್ಮಾ ಆಮಂತ್ರಣಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಜೋರ್ಜ್ 

ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಜೋರ್ಜ್ ಮಿನೆಜಸ್ ತಾಂತುಂ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ತಾಚ್ಕೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ 

ಜೋರ್ಜ್ ಮಿನೆಜಸಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಲೇಖನಾಚೊ ವಾ೦ಟೊ) 

ರಣ್ಣಿತ್ ಭಾನು, ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಂಕಾಚೊ ಅದ್ಯಕ್ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಿಣೈಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ಣೆ ಪನ್ನಾಸಾವ್ಕಾ ದಶಕಾಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ 

ಜೊರ್ಜಾಕ್ ವಳ್ಕಾತಾಂ. ತಾಣೆ ಬುನ್ಕಾದ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮಜ್ಬೂತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮ್ಗಾರ್ 

ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲಾ. ಸುಖಾಚೆ ಆನಿ ಕಷ್ಟಾಂಚೆ ದೀಸ್ ಆಮಿ 
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ಪಳಲ್ಮಾತ್. ಜನತಾಪಾಡ್ ಆನಿ ಜನತಾದಳಾಚ್ಮಾ ಮುಂಬಯ್ ಶಾಖ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ 

ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಜಾಲಾಂ. ತೊ ಕೆದೊ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಮಾರೀ ತಾಚೆಂ ಖಾಲ್ತೆಪಣ್ ವ್ಹ್ವಚೊಂಕ್ನಾ. 

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ತೊ ಆನಿ ಹಾಂವ್ 'ಟಾಯಿಮ್ಸ್ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯಾ'ಚೊ ತೆದಾಳಾಚೊ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ 

ಸಂಪಾದಕ್ ಫ್ರೆಂಕ್ ಮೊರಾಯಸಾಕ್ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಮಾಂವ್. ತೆದಾಳಾ ಜೋರ್ಜ್ ಭಾರಿ 

ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್. ಉಲಯ್ತಾಂ ಉಲಯ್ತಾಂ, ಜೊರ್ಜಾನ್ ಮೊರಾಯಸಾಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ 

'ಹಾಂವ್ಯೀ ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ. ತುಜ್ಕಾಚ್ ಟಾಯಿಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂತ್ 

ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಹೊಂ.' ಆಮಿ ಸಗ್ಳೆ ಹಾಸ್ಲ್ಯಾಂವ್. 

ತೊ ಭಾಯ್ಲಾನ್ ಕಿತ್ಲೊ ಘಟ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾಗಿ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಭಿತರ್ ಮೋವ್ ಆಸಾ. 

ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ಥಾವ್ನ್ ಗಾಂಧೀಜಿಚಾ ಸಮಾಜ್ವಾದಾಂತ್ ಭರೊನ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ 

ನಾರಾಯಣ್, ಲೋಹಿಯಾ ತಸಲ್ಕಾ ಸಮಾಜ್ವಾದಿಂಚ್ಕಾ ಮೆಟಾಂನಿ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲಾ. 

ಗೊವಾಲಿಯಾ ಟೆಂಕ್ ಪಾನ್ಗಲ್ಲಿಂತ್ ತಾಚೆಂ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಘರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ತಾಣೆ 

ವಿಕ್ಲಾಂ. ಆತಾಂ ಬೊಂಬಯ್ ಆಯ್ತಾರ್ ಮ್ಹಜೆಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ತಾ. 

ಲ್ಹಾನ್ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಬಿಡಿ ಸಿಗ್ರಟ್ ವೊಡಿನಾ ಸೊರೊ ಪಿಯೆನಾ. ಆಪ್ಲೆಂ ಖಾದಿ 

ವಸ್ತುರ್ ಸ್ವತಾ ಧುತಾ ಆನಿ ತೆಂ ಇಸ್ತ್ರಿ ಕರ್ನಾಸ್ತಾಂ ನ್ಹೆಸ್ತಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೆಇತ್ತೆಂ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಣ್ 

ನಾ. ಏಕ್ ಪುಡಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ತೊ ಹರಾ ಫುಡಾರ್ಕಾಂಪ್ರಾಸ್ ವಗ್ಳೂ ಆಸಾ. 

ಎಸ್.ಎಫ್.ಎಕ್ಸ್. ಪಿರೇರಾ, ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಸಂಘಟಕ್ 

ಸಾಟಾವ್ಕಾ ದಶಕಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚ್ಮಾ ಇಂಟಕ್ (INTUC = 

Indian National Trade Union Congress) ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ 

ಯೇವ್ನ್ ಲಾಲ್ ನಿಶಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವೆಗ್ಫೊಚ್ ಪಂಗಡ್ ರಚ್ಲೊ. ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಜೋರ್ಜ್ 

ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಜಗನ್ನಾಥ್ ಜಾಧವ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿ ಮೆಳೊನ್ ಹೊಟೆಲ್ ಕಾಮ್ಲಾರ್, 

ಶೊಪ್ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಅಸಂಘಟಿತ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಕ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. 

ತೆದ್ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೋರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲಿ. ಆಮ್ಚಿ ಜೋಡ್ ಮೀಟಿಂಗಾಂ 

ಜಾತಾಲಿಂ. ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ 'ಅಸಂಘಟಿತ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ವಾವುರ್ತಾನಾ ಆಮಿ 

ಎಕಾಮೆಕಾ ಪೋಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರಿಜಾಯ್. ಮ್ಹಜಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ಕಾಂನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ 

ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ಕಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾ೦ಚ್ಕಾ ಸಭೆಂಕ್ ಯೇವೈತ್. ಆಮ್ಚೊ 

ಪ್ರಮುಖ್ ಶೆವಟ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಅಸಂಘಟಿತ್ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಕ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಕರೊ. ತೊ 17 

ವರ್ಸಾಂ ಬೊಂಬಂಯ್ಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಅಸಂಘಟಿತ್ 

ಆನಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಸಂಘಟಿತ್ ಕೆಲೆ, ತಾಂಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಆನಿ ಸವ್ಹತ್ಯ್ಕೊ 

ವ್ಲಾಡಯ್ಸೊ. ಶಿಕೊಂಕ್ ಇಚ್ಛಿತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತಿಯೀ ಸವ್ಹತ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ. ಹೂ ತಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ 

ಕಾಮ್ಣಾರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವಿಸರ್ದೆನಾಂತ್. 

1958 ವರ್ಸಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಟೊಮೋಬಾಯ್ಲ್ ಕಾಮ್ಗ್ಲಾರ್ ಮುಷ್ಕರಾಚೆರ್ 
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ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವಳಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಯ್ದೆ ಪಾವ್ಟಿ ತಾಣೆ ಬೊಂಬಯ್ 
ಬಂಧ್ ಕರಯ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಕಾ ಉಲ್ಫಾಕ್ ಹಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಆಮಿ ಸಗ್ಭ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ 
ದಿಲೂ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತ್ಕಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ಎಕ್ಸುರ್ಕಾಕ್ ಬೊಂಬಯ್ ಬಂಧ್ ಕರ್ಲಿ ಶಾಥಿ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. 
ತವಳ್ ಕಮುನಿಸ್ತಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಸಂಘಟನ್ ಭೋವ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣಿಂ 
ತಾಕಾ ಪುರ್ತೆಂ ಸಮರ್ಥನ್ ದಿಲೆಂ. 

ತಾಚಿಂ ಮುಷ್ಕರಾಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ದೋನ್ ಕಾರಣಾಂ ಆಸಾತ್. ಪಯ್ಲೆಂ, ತಾಚಿ 
ಶಾಥಿ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಚ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ವಿಶ್ವಾಸ್. ದುಸ್ರೆಂ, ತಾಚೆ ಥಂಯ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ್. ಫುಡಾರ್ಕಾಂ ಮಧೆಂ ದೋನ್ ಥರಾಂಚೆ ಆಸಾತ್. ಪಯ್ಚ್ಯಾ 
ವರ್ಗಾಂತ್ಲೆ ಫಕತ್ ಸಿದ್ದಾಂತ್ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ತಾತ್ ಪುಣ್ ತೆ ಕಾರ್ಯಾರುಪಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ 

ಸಕಾನಾಂತ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ರಿಸ್ಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ 
ಆಸಾತ್. ತಾಂತುಂ ಪಯ್ಲೊ ನಂಬರ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್. ಕಮುನಿಸ್ಕ್ಯೀ ತೆಂಚ್ 

ಧೋರಣ್ ಪಾತೈೆತಾಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೊ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಪುರ್ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ 
ಮೆಳ್ಳೂ. 

ಟೆಕ್ಸಿವಾಲ್ಕಾಂಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕಂಪೆನಿಥಾವ್ನ್ ಯೂನಿಯನಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಶೀದಾ 

ಟೆಕ್ಸಿ ಮೆಳಾಶ್ಕೊ ಕೆಲೆಂ. ಕಾಮ್ಗಾರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸಹಕಾರಿ ಬೆಂಕ್ ತಾಣೆ ಸ್ನಾಪನ್ ಕೆಲೆಂ. 

ತಾಂಕಾಂ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ರೀಣ್ ಮೆಳಾಶೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಖಂಚೇಂಯ್ ಮುಷ್ಕರ್ ಜಾತಾತಿತ್ತೆ 

ವೆಗಿಂ ಸಂಪಂವ್ಕ್ ತೊ ಆಶೆತಾಲೊ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಥರಾನ್ ತಾಣೆ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ 

ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಆತ್ಮ್ವಿಶ್ಚಾಸ್ ವಾಡಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದಿಲ್ಕಾರೀ ಪಡ್ಚ್ವಾ 

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುಷ್ಕರ್ ಬರ್ಕಾ ಹರಾನ್ ತಿರ್ಸುಂಕ್ ತೊ ದೀಸ್ ರಾತ್ ವಾವುರ್ತಾಲೊ. 

ತೊ ಭೃಷ್ಟುಚಾರಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಂಯ್. ತಾಣೆ ಪಯ್ಕೆ ಜಮೊ ಕರುಂಕ್ನಾಂತ್. ಕೆಲ್ಕಾತ್ 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಪಾಡ್ತಿಖಾತಿರ್, ಚಳ್ವಳೆಖಾತಿರ್, ಚುನಾವಣ ಖಾತಿರ್. ತಾಚಿ ಜಿಣ್ಮರೀತ್ ಸಾದಿ. 

'ಉಂಚ್ಲೆಂ ಚೀಂತ್ ಪುಣ್ ಸಾದೆಂ ಜಿಯೆ' ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತಾಚೊ ಧ್ಯೇಯ್. 

ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಶಾಧಿ ಆಸಾ. ರಾಜಕೀ 

ಅನುಭವ್, ರಾಜಕೀ ಜಾಣ್ವಾಯ್, ರಾಜಕೀ ಶಿಕ್ಷಣ್, ರಾಜಕೀ ನೇತೃತ್ವ್ ಹಂ ಸಕ್ಕಡ್ 

ತಾಕಾ ಆಸಾ. ತೊ ಏಕ್ ಅಧಿಕ್ ಬರೊ ಆನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. 

ಪುಣ್ ತಾಣೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ನಾ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್, ತೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್. 

ಭಾರತೀ ಲೋಕ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಮಾ ಮುಟಿಂತ್ ಸಾಂಪ್ಲೊನ್ ಆಸಾ. ಜೋರ್ಜ್ ಆಪುಣ್ ಭಾರತೀ 

ಮ್ಹಣ್ಚಿಂತಾ ತರಿ ಲೋಕ್ ತಾಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ವಳ್ಕಾತಾತ್. ಆನಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಚೊ 

ಹುದ್ದೊ ತಾಚೆ ತಸಲ್ಕ್ಮಾ ಕರ್ಮಯೋಗಿಕ್ ಸಜಾನಾ ಆನಿ ತೊ ಸ್ಟೀಕಾರ್ಯೀ ಕರ್ದೊನಾ. 

ವಿ.ಎ. ಡಿ'ಸೋಜಾ, ಜೆರಾಲ್ ಇನ್ಕೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಮ್ಗಾರ್ ಫುಡಾರಿ 

1967 ವರ್ಸಾ ಜೋರ್ಜ್ ಎಸ್.ಕೆ. ಪಾಟಿಲಾ ವಿರೋಧ್ ಚುನಾವಣೆಕ್ ರಾವ್ಲೊ 
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ತೆದ್ದಾ ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಮಾ ಚುನಾವಣ್ ಸಮಿತಿಂತ್ ಏಕ್ ಸಾದೊ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ತಿ 

ಜಾಲೊಂ. 15 ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ಚುನಾವಣ್ ಪ್ರಚಾರಾಚ್ಮಾ ಕಾಮಾಂತ್ಚ್ ಪಡ್ಡೊಂ. 

ಜೊರ್ಜಾನ್ ಮ್ಹಣ್ಣೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ವೋಟ್ ದಿತಾನಾ ಏಕ್ ನೋಟ್ಯೀ 

ದಿಯಾ. ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವರ್ತೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಹೊಟೆಲ್ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಕ್ ಸಂಘಟಿತ್ 

ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಾಂಕರ್ನಾ ಫಾಂತ್ಕಾರ್ ಚಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಧ್ಕಾನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 

ಗೊಳೊವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಸವ್ಹತ್ಕೊ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಇತ್ಲೊಸೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಂವ್ಚೊ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಮೊದ್ಕಾನೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ವೊರಾರ್ ತಾಂಚಿಂ ಮೀಟಿಂಗಾಂ ಆರಭಾದ್ 

ಮಯ್ದಾನಾಚರ್ ಆಪಂವ್ಚಿಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ಜೊರ್ಜಾಚ್ಕಾ ವಾಂವ್ಚಿವರ್ವಿಂ ತಾಂಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಭೋವ್ 

ಸುಧಾಡ್ಲಿ. 

ಹಿ.ಜೆ. ಓವಿಡ್, ಆದ್ದೊ ಚೀಫ್ ಲೇಬರ್ ಕಮಿಶನರ್ 
...ಲೋಹಿಯಾಚ್ಕಾ ಚಿಂತ್ಪಾ ವ್ಹಾಳ್ಕಾ೦ತ್ಲೂ ಸಮಾಜ್ವಾದಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ದೊ 

ಶ್ರೀ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಸಂಘಟನ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾರ್ಕಾ ವಾದಾಳಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ 

ಜಾಲಾ. ಸೈಂಬಾನ್ ರುಜಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಬೊಂಬಯ್ ಚ್ಕಾ ಕಾಮ್ಗಾರ್ ವರ್ಗಾಕ್ 

ಜಾಯ್ತಿಂ ರುಜಾಂ ಜಿಕೊನ್ ದಿಲ್ಕಾಂತ್...ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಕಾ ಸಂಘಟನ್ 

ಶಾಥೆವಿಷಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲಾನಾ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ದಿಸ್ತಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್, ಮುಷ್ಕರ್ ಕದ್ದಿ ಕಲಾ 

ತೊ ಜಿಕ್ಲಾ. ಮ್ಹಾಲಕಾಕ್ ಚಡ್ ದುಖ್ಚ್ಯು ವೆಳಾರ್ಕಶೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಧರಿಜಾಯ್, ತಶೆಂ 
ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಕ್ ಏಕ್ಚಮ್ ಉಣೆ ದುಖ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಶಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಸಂಪಯ್ದಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ 

ವಿದ್ಕಾ ತೊ ಬರಿ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊ...ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕಷ್ಟೊನ್ ಸಲ್ವೊನ್ ಪುರ್ತಿ ಭಾಕ್ರಿ 

ಜೊಡ್ಡಾಕೀ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತ್ಕಾಗಾನ್ ಅರ್ಧಿ ಭಾಕ್ರಿ ಜೊಡ್ಡಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತಾಚೊ ಸಿದ್ದಾಂತ್. 

ಉರ್ಲ್ಲಿ ಭಾಕ್ರಿ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಶಾಂತ್ ಜೋಡ್ನ್ ಫೆವೈತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಚಿ ಪಾತ್ಮಣಿ... 

(‘Dignity for All’ ಹಾ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಗ್ರಂಥಾ'ಂತ್ಲ್ಯಾ 

‘Bombay Trade Union Movement’ ಹ್ಕಾ ಲೇಖನಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಅಂಶ್) 

ಎ.ಎಲ್. ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ 

(ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕಾಂಚೊ ಯೂನಿಯನ್ ಪುಡಾರಿ) 

ಜೋರ್ಜ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಕ್ ವ್ಲ್ಹೆಚ್ಮಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ ಕಶೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಪುರ್ತೊ 

ವೇಳ್ ಯೂನಿಯನ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಾಂಕ್ ಖರ್ಚಿತಾಲೊಗಿ ತಶೆಂ ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಖರ್ಚುಂಕ್ 

ಜಾಯ್ಡಾ. ತರಿ ತಾಣೆ ಸ್ನಾಪನ್ ಕರ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಯೂನಿಯನಾಂಕಡೆ ತೊ 

ಸಂಪರ್ಕ್ ದವರ್ನ್ ಆಸಾ. ಆಮಿ ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲಾವಿ ತಾಚ್ಕಾ ಮೆಟಾಂನಿ ಚಲೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ 

ಕರ್ತಾಂವ್. ಪುಣ್ ತೊ ಹಾಂಗಾ ಕೆದಾಳಾಯ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ತಾ. ತೊ ಜರ್ತರ್ 

ಬೊಂಬಂಯ್ಕ್ ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಕಾಯಾಮ್ ರಾವಾತ್ ತಾಚಿಂ ಯೂನಿಯನಾಂ ಪರಂ 
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ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಕಾಚ್ ಉತ್ಸಾಹಾನ್ ಆನಿ ಬಳಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರೈೆಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ 
ಮ್ಹಾಕಾ. ತಾಚೆ ತಸಲೊ ಫುಡಾರಿ ದುಸ್ರೊ ನಾ. ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಕರ್ಷಣ್ 
ಆಸಾ. ಕಾಮ್ಸಾರಾಂಕ್ ತೊ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ಘಾಲಿನಾ. 

ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮೋರೆ 

( ಜೊರ್ಜಾಚೊ ನಿಕಟ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಆನಿ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಪುಡಾರಿ) 

19೨4 ಥಾವ್ನ್ ಹಾವೆಂ ತಾಚೆಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಚ್ಕಾ ಯೂನಿಯನಾಂನಿ 
ದಲಿತ್ ವರ್ಗಾಚೆ ಚಡ್ ಆಸಾತ್. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಮಜ್ದೂರ್ ಯೂನಿಯನ್ ತಾಣೆ ತ್ಕಾ 
ವರ್ಸಾ ಘಡ್ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಕಾ ವೆಳಾರ್ ಆರ್ಥರ್ ರೋಡ್ ಹೊಸ್ಟಿಟ್ಲಾಂತ್ಲೊ (ಆತಾಂ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ 

ಹೊಸ್ಪಿಟಲ್) ಮಾರ್ಕು ಆರಾನ್ಹಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ರಾಂದ್ರಿ ಹ್ಯಾ ಯೂನಿಯನಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಶೀಲ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ತಾಕಾ ಆಢಳಿತ್ ವರ್ಗಾನ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೊ ಕಾಡ್ಲೊ. ಹೆಂ 

19೨5 ವರ್ಸಾ. ಹಾಚ್ಕೆ ವಿರೋಧ್ ಜೊರ್ಜಾನ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಯೂನಿಯನಾಚೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ 

ಕರಯ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳೆ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಘರಾ. ಮಾರ್ಕುಕ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಭಿತರ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಣೆ ಲೊ. 

ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ ಜೊರ್ಜಾಚೆಂ ಹೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಸಾಧನ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. 

ಥೊಡೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಂತಸ್ತಾವರ್ವಿಂ ಪುಡಾರಿ ಜಾತಾತ್. ಪುಣ್ ಜೋರ್ಜ್ ಕಷ್ಟ್ಕಾಡ್ಲ್ 

ವಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತೊ ಪುಡಾರಿ ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ ಅತ್ಮಂತ್ 

ಅಭ್ಯಾಸಿ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚೆರ್ ತಾಣೆ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲೊ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಕಾ 

ಪರ್ವಣ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಟೆಕ್ಸಿಭಾಡೆಂ ವ್ಹಾಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ನೋವ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಜಯ್ದಾಂತ್ 

ಘಾಲೊ. ತೆದಾಳಾ ತಾಚ್ಕಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಯೂನಿಯನಾಂನಿ ಮ್ಹಣ್ಣ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಮಜ್ದೂರ್ 

ಯೂನಿಯನ್, ಬೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್, ಟೆಕ್ಸಿ ಡ್ರಾಯ್ದರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆನಿ 

ಬೋಂಬೇ ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಹಾಣಿಂ ಸರ್ತೆಪ್ರಕಾರ್ ದೋನ್ದೋನ್ ದೀಸ್ ಮುಷ್ಕರ್ 

ಕರ್ನ್ ಜೊರ್ಜಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಪ್ರಚಂಡ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಾಕಯ್ತೊ. ಕೋಮ್ರೇಡ್ 

ಡಾಂಗೆನ್ ಸೈತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಜತ್ ಕೆಲಿ. 

ಸಾದ್ಕಾ ಮನ್ಶಾಥಂಯ್ ತಾಕಾ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಸ್ ಹಿಂದಿಂತ್ ತಾಚಿ 

ಭಾಷಣ್ ಶಾಧಿ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಮೆತಾಂ. ಇಂಗ್ಲಿಶಾವಿಷಾಂತ್ ಹಾಂವ್ 

ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಕಾನಾ. ತೊ ಭಾಷಣ್ ದಿತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಯ್ಕಾತೆಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ಯೀ 

ದಿತಾ. 

ನಾರಾಯಣ್ ಫೆಣಾನಿ, 'ಬೆಸ್ಟ್' ಕಾಮ್ಡಾರ್ ಫುಡಾರಿ 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯೂನಿಯನಾಚ್ಕಾ ಸಾಂದ್ಕಾಂವಯ್ರ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆಂ 

ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದಾಖ್ಲೊ ದಿಂವ್ಚೊ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಥೊಡ್ಕ್ಮಾ ವರ್ಸಾಂ 



ಏಕ್ ಸಾಹಸಿ ಜೀಣ್ 207 

ಆದಿಂ 'ಬೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನಾ'ಚೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಚಾಲು ಆಸ್ತಾನಾ ಮಧೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ 

ದೀಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚ್ಕಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಣ್ಣ ಆಗೊಸ್ತಾಚ್ಕಾ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ತಾಣ 

ಡ್ರಾಯ್ವರಾಂಚೆಂ, ಕಂಡಕ್ಟರಾಂಚೆಂ ಆನಿ ವರ್ಕ್ಶೊಪ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ಗೇಟ್ 

ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. 'ಫಾಲ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ದೀಸ್. ತ್ಕಾ ದಿಸಾ ಆಮಿ 

ಘರಾ ಬಸ್ಥೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ದೆಕುನ್ ಸಗ್ಮ್ಯಾಂನಿ ಫಾಲ್ಮಾಂ ಕಾಮಾಕ್ ಹಾಜರ್ 

ಜಾಯ್ಜಾಯ್. ಪುಣ್ 16 ತಾರಿಕೆಥಾವ್ನ್ ಪರ್ನೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಮುಂದರುನ್ ವ್ಲೆತೆಲೆಂ.' 

ಅಶೆಂ ವೀಜ್ ಸಕ್ತೆಚೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಕಶಿ ವೀಜ್ ಚಾಲು ಕರೈತ್ ವ ಬಂದ್ 

ಕರೈತ್ ತ್ಕಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಯೂನಿಯನಾ ಮಯ್ರ್ಫ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಬಳ್ ತಾಣೆ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ರಾಷ್ಟಾ 

ವಿಷಾಂತೀ ತಾಕಾ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ಚೆ ಪುಡಾರಿ ಭಾರಿ ಉಣೆ. 

ಜೋರ್ಜ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಪಯ್ದೆಂ 'ಬೆಸ್ಟ್' ಕಾಮ್ನಾರಾಂಚೆ ಫುಡಾರಿ ಕಸಲೀಯ್ ಚಳ್ವಳ್ 

ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಕೊಡ್ತಿಚಿಂ ದಾರಾಂ ಬಡವ್ನ್ ಕಾಯ್ದ್ವಾಖಾಲ್ ನೀತ್ ಹಾಡ್ಜ್ವಾಂತ್ ತೃಪ್ತಿ 

ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಏಕ್ಪಾವ್ಚಿ ನಿತಿದಾರ್ ಛಾಗ್ದಾನ್ ಫಕತ್ ಚಾರ್ ಆಣ್ಮಾಂಚಿ ಭಡ್ತಿ ದಿಲ್ಲಿ.ಪುಣ್ 

ಜೋರ್ಜ್ ಆಯ್ಲಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಕಾ ಸಾಧನಾನ್ 1962 ವರ್ಸಾ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎಚ್.ಆರ್. 

ಗೋಖಲೆನ್ 'ಬೆಸ್ಟ್' ಸಂಘಟನಾಂತ್ಲಿಂ ಶೆಂಬೊರಾಂನಿ ಕಾಮಾಂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ 

ಥರಾನ್ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತೀರ್ಮಾನ್ 'ಗೋಖಲೆ ಎವಾರ್ಡ್' 'ಬೆಸ್ಟ್' 

ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಏಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮೆಟ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ದಾಂ. 

ಪಿ. ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊಚ್ಕಾ ಮರ್ದಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆ೦ ಸ್ನ್ಮಾನ್- ಮಾನ್ ಸಹಜ್ಜಾವ್ನ್ 

'ಜೊರ್ಜಾಕ್ ಮೆಳಾಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಜಾಲೆಂನಾ. ಹಾಕಾ ಮೊಸೊರ್ಚ್ 

ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. 

0 
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ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 
ಮಹತ್ವಾಚ್ಯೊ ತಾರಿಕೊ 

1930 ಜೂನ್ 3 ಮಂಗ್ಳೂರ್ಚ್ಕಾ ಇಜಂಯ್ಕ್ ಜಲ್ಮ್ 
1946 ಜೂನ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಹಾಯ್ಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ಜಾವ್ನ್ 

ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಸಾಂ ಪೆದ್ರುಚ್ಕಾ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ 
1940 ಸಮಿನರಿಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ 
1949 ಮಾಯ್ 1. 'ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯುವಕ್' ಮಾಸಿಕ್ ಸ್ಥಾಪನ್ 
1949 ಜುಲಾಯ್13 ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾತಾ 
1950 ಫೆಬ್ರೆರ್ ಪಿ. ಡಿ' ಮೆಲ್ಲೊಚ್ಶಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಖಾಲ್ ದಕ್ಷಿಣ್ 

ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಪ್ರಥಮ್ ಬಸ್ ಮುಷ್ಕರ್ 
30 ಕುಂದಾಪುರಾಂತ್ ರೈತಾಂಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ 

195% ಬೊಂಬಯ್ ಆಗಮನ್ 
1950 'ಟಾಯಿಮ್ಸ್ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯಾ'ಂತ್ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡರ್ 
1950 ಗೋದಿ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಸಂಘಟನೆಂತ್ ಪ್ಲಾಸಿಡ್ 

1951 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 
1952 
1953 
1954 

1958 

1958 ಮಾರ್ಚ್ 20 

1958. ಜುಲಾಯ್25 

1959 ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 

1960 ಜಾನೆರ್ 15 

1960 ಜುಲಾಯ್13 

1960 ಎಪ್ರಿಲ್ 23 

1960 ಜೂನ್ 8 

1960 ಜೂನ್ 12 

ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊಚೊ ಸಹಾಯಕ್ 

ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊಕ್ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ಪೂನಾಕ್ ಮೋರ್ಚಾ 

ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಸಂಘಟನ್ ಸ್ಲಾಪನ್ 
ಲೊರಿ ಚಾಲಕ್ ಆನಿ ಕ್ಲೀನರಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ | 

ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಮಜ್ದೂರ್ ಯೂನಿಯನಾಚೊ 

ಸ್ಥಾಪಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
'ಬೆಸ್ಟ್' ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ 

ಪಿ. ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊಚೆಂ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮರಣ್ 

ಪಯ್ಲೆಂ 'ಬೊಂಬಯ್ ಬಂಧ್' 

ವಾಹನ್ ಸಂಚಾರ್ ಆಡಾಯಿಲ್ಲ್ವಾಖಾತಿರ್ ಕೈದ್ 

ಬೋಂಬೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಮೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸ್ಥಾಪನ್ 

ದಾದರ್ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೈದ್ 

ಹೊಟೆಲ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚ್ಕಾ ಸಂಘರ್ಷಾಂತ್ ಕೈದ್ 

ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೈದ್ 

ಯುನಾಯ್ಬೆಡ್ ಸೀಫೇರರ್ಸ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ 
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1961 ಮಾರ್ಚ್ 26 ಬೊಂಬಯ್ ಮಹಾನಗರ್ ಪಾಲಿಕೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ 

1961 ಎಪ್ರಿಲ್ 10 

1901 

961 

1902 

1903 

1963 

1963 

1964 

1966 

HB] 

1968 

1968 

1969 

1೨೮೪9 

1970 

ಮಾಯ್ ೨5 

ಜುಲಾಯ್ 4 

ಫೆಬ್ರೆರ್ 8 

ಎಪ್ರಿಲ್ ೨ 

ವಿ೦ಚೊನ್ ಯೆತಾ 

ಮಹಾನಗರ್ಪಾಲಿಕೆಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸ್ ಕಾಡ್ಜ್ ಉಡಂವ್ಕ್ 

ಘಡ್ಫಡ್ | 
ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್ಮ್ಯಾಂಚೆಂ ಜಯ್ಲ್ 

ಆರ್ಥರ್ ರೋಡ್ ಜಯ್ಲಾಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ 

೨00 ಬದ್ದಿ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರಾಂಕ್ ಕಾಯಾಮ್ ಕರಯ್ಲೆಂ 

ಭಾರತ್ ಸಂರಕ್ಷಣ್ (Defence of India Rules) 

ಕಾಯ್ದಾಖಾಲ್ ಕೈದ್ ಜಾತಾ ಆನಿ 8 ಮ್ಹಯ್ನಾಂಚಿ 

ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ನಾಗ್ಬುರ್ ಜಯ್ದಾಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ 

ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ಬೊಂಬಂಯ್ಕ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ 

ಆಗೊಸ್ 21 

ಜಾನ್ 

ಫೆಬ್ರೆರ್ 23 

ಜಾನೆರ್ 29 

ಜಾನೆರ್ 

- 70 

ಆಗೊಸ್ಟ್ 1 

'ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಮಾಶನಲ್' ಹಾಚ್ಯಾ 

ಸಮ್ಮೇಳನಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸ್ಟೊಕ್ಹೋಮ್ ವ್ಹತಾ 

ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಪಾಟಿಲಾಚ್ಕಾ ರಾಜಿನಾಮಕ್ ಮಾಗ್ಗೆ 

ಪಾಟಿಲಾ ವಿರೋಧ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಜೀಕ್ ಮೆಳೊನ್ 

ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ಲೋಕ್ಸಭಾ ಸಾಂದೂ ಜಾತಾ 

ಪಾಟಿಲಾನ್ ಜೊರ್ಜಾಚ್ಕಾ ಚುನಾವಣೆ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲಿ 

ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕರಿತ್ ಜಾತಾ 

ಬೋಂಬೇ ಲೇಬರ್ ಬೆಂಕಾಚೆಂ ಸ್ಥಾಪನ್ ಆನಿ ಸ್ಥಾಪಕ್ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್. (ಉಪ್ರಾಂತ್ ನ್ಕೂ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಪರೇಟಿವ್ 

ಬೆಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಮಾಂಕಣ್) 

ಸಂಯುಕ್ತ ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 

ಬೊಂಬಂಯ್ಸ್ ಜೊರ್ಜಾಚ್ಮಾ ಸಭೆಂತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸುರಿ 

ಮಾರ್ಗೆಂ ಪ್ರಯತನ್ 

ಒಕ್ಬ್ಟೋಬರ್2 4 ಕಾಯ್ದ್ವ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲಾಕ್ ಕೈದ್ ಆನಿ 

pale Se 

£7 

(ತಿ 

17} 

101/2 

ಜೂನ್ 25 

ಜುಲಾಯ್ 6 

ಜುಲಾಯ್21 

ಆಗೊಸ್ಟ್ 25 

ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಉಪಾಸ್ 
ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ 

ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ 11 ದಿಸಾಂಚೆಂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮುಷ್ಕರ್ ಸುರು 

'ಬೊಂಬಯ್ ಬಂಧ್' 

ಲೈಲಾ ಕಬೀರಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ 

ಹೊಟೆಲ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಲಿಂ 



210 ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 

1912 ಒಕ್ಟೋಬರ್23 ದಾವ್ಕಾ ಪಂಥಾಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಂನಿ ಎಕ್ವಟೊಂಕ್ ಉಲೊ 
UF TY 

1974 ಮಾಯ್ 12 

1974 ಮಾಯ್ 

1974 ಜೂನ್ 12 

1974 ಜೂನ್ 23 

1915 ಮಾಯ್ 30 

1/5 ಜೂನ್ 25 

1976 ಮಾಯ್ 1 

1976 ಜೂನ್ 10 

1977 ಮಾರ್ಚ್ 11 
1977 ಮಾರ್ಚ್ 15 
1977 ಮಾರ್ಚ್ 
1977 ಮಾರ್ಚ್ 
1977 ಎಪ್ರಿಲ್ 16 

1977 ಮಾಯ್ 1 

197% ಮಾಜ್್ 13 

ಜುಲಾಯ್1 977-79 

1977 ಜಲಾ್ಯಯ್ತಿ3 

1977 ಸಪ್ಪೆಂಬರ್10 

1979 ಜುಲಾಯ್ಟ15೨ 

1979 ನವೆಂಬರ್ ೨ 

1980 ಜಾನೆರ್ 9 

1980 ಮಾರ್ಚ್ 10 

ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಲ್ದೆಮೆನ್ ಫೆಡರೇಶನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ 

ವಿದೇಶಾಕ್ ಯಾತ್ರಾ 

ಭಾರತ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ರೇಲ್ವೆ ಮುಷ್ಕರ್ 

ಬಿಹಾರ್ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಗಡಿಪಾರ್ 

ಜಯ್ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಾಮೂಹಿಕ್ 

ಚಳ್ವಳವಿಶಿಂ ಉಲ್ಲೆ 

ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಲ್ಬೆಮೆನ್ಸ್ ಫೆಡರೇಶನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ 

ಜಾವ್ನ್ ಪರತ್ ಚುನಾಯಿತ್ 
ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಘೋಶಿತ್, ಜೋರ್ಜ್ ಭೂಗತ್ 

ಪೊಲಿಸ್ ಲೋರೆನ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಧರ್ನ್ ದಗ್ದಿತಾತ್ 

ಬಡೋದಾ ಡೈನಮೈಟ್ ಕೆಜಿಂತ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ ಜೋರ್ಜ್ 

ಕೈದ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೋವ್ ಮ್ಹಯ್ಲೆ ಬಂದೆಂತ್ 

ಜಯ್ದಾಂತ್ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಕಾಳಾಕ್ ಉಪಾಸ್ 

ಉಪಾಸಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಜೋರ್ಜ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ 

ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿ ಲೋಕ್ಸಭೆಕ್ ಚುನಾಯಿತ್ 

ಕೇಂದ್ರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾತಾ 

'ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಕಾಶನಲ್' ೃಮ್ಸ್ಪರ್ಡ್ಯಾಮ್ 

ಹಾಂತುಂ ಭಾಗ್ ಘೆತಾ 

ಜನತಾ ಪಾಡ್ತ್ ಜಲ್ಮಾತಾ 

ಜೊರ್ಜಾಚ್ಯಾ ಜಿಣೈಚೆರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಜೆಂ ಯೋಜನ್ 

ಕೇಂದ್ರ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಮಂತ್ರಿ 

ಆಯರ್ಲೆಂಡಾಚ್ಮಾ ಡಬ್ಲಿನ್ ಶಹರಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸನ್ಮಾನ್ 

ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಯುರೋಪಿಯನ್ 

ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾ 

ಉದ್ಯೋಗ್ ಮಂತ್ರಿಪದಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ 

ಕೋಪನ್ಹೇಗನ್ ಶಹರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊಮಿಡಾ 

ಕೊನ್ಸರೆನ್ಸಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಫತಾ 

ಮುರುಾಫರ್ಪುರ್ಥಾವ್ನ್ ಲೋಕ್ಸಭೆಕ್ ಚುನಾಯಿತ್ 

(ತಿಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿ) 

ರೈತಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ಸತ್ಕಾಗ್ರಹ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ 

ನಾಶಿಕ್ ಶ್ಲರಾಂತ್ ಕೈದ್ 



ಈ 

1980 ಮೌರ್ಚ್ 

1980: ನವಂಬರ್15. 
1981 ಫೆಬ್ರೆರ್ 

1982 ಡಿಸೆಂಬರ್20 

1983 ಜೂನ್ 1 
1985 ಮಾರ್ಚ್16 

1985 ಮಾಯ್ 2 

1986 ಫೆಬ್ರೆರ್ 25 

1988 ಮಾರ್ಚ್15 
1989 ನವೆಂಬರ್30 

55.12.1989 ಥಾವ್ನ್ 
10.11.1990 

1990 ಮಾರ್ಚ್!॥ಟ1 

1991 ಒಕ್ಟೋಬರ್ 

1991 
1993 ಮಾರ್ಚ್ 10 

1994 ಜುಲಾಯ್ 

ಪಾಡ್ತಿಚೆಂ ಸ್ಮಾಪನ್ 

1995 ನವೆಂಬರ್ 

1996 ವಾಯ್ 

1998 ಮಾರ್ಚ್ 
1998 ಮಾರ್ಚ್ 19 
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ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ 'ವಾದ್ಗ್ರಸ್, ಭೆಟ್. 

ಕೈದ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಂದೆಂತ್ 

"ಆಸೆ ಸ್ಟ್ರಲಿಯಾಚ್ಕಾ ಸಿಡ್ನಿ ಶಹರಾಂತ್ ಏಶಿಯಾ ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ 

ಸೊಸಾಯ್ಬಿಚ್ಕಾ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾ 

'ಬೆಸ್ಟ್' ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸಾಯ್ಬಿ ಚುನಾವಣೆ೦ತ್ 

ಪ್ರಚಂಡ್ ಜೀಕ್ 

ಬಾಪಯ್ ಜೊನ್ ಜೊಸಾಚೆಂ ಮರಣ್ 

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಖಲಿಸ್ತಾನ್ವಾದಿಂಕ್ ಭೆಟ್ಟೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ 

ಆರೋಪ್ ; 

ಜರ್ಮನಿಚ್ಕಾ ಬೊನ್ ಶ್ಲರಾಂತ್ 'ಬೊನ್ ಇಕೊನೊಮಿಕ್ 

ಸಮ್ಮಿಟ್' ಹಾಂತುಂ ಭಾಗ್ ಫತಾ 

ದಾದರ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಪಾಟ್ಕಾಂವಯ್ರ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ 

ಆನಿ ಕೈದ್ 

'ಭಾರತ್ ಬಂಧ್' 

ಮುರುಭಾಫರ್ಪುರಾಂತ್ ಚೊವೆ ಪಾವ್ಟಿ ಲೋಕ್ಸಭೆಕ್ 

ಚುನಾಯಿತ್ 

ಕೇಂದ್ರ್ ರೇಲ್ವೆ ಮಂತ್ರಿ 

ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಹಾತಿಂ ಘತಾ 

ಜನತಾದಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಹುದ್ದಾಂಥಾವ್ನ್ ರಾಜಿನಾಮೊ 

ಪಾಂಚ್ಚೆ ಪಾವ್ಟಿ ಲೋಕ್ಸಭಕ್ ಚುನಾಯಿತ್ 

ಆವಯ್ ಆಲಿಸ್ ಮಾರ್ಡಾಚೆಂ ಮರಣ್ 

ಜನತಾ ದಳಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಮತಾ 

ಜಸ್ಲೋಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ 

ಸವೆ ಪಾವ್ಟಿ ಲೋಕ್ಸಭೆಕ್ ಚುನಾಯಿತ್ 

ಸಾತ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿ ಲೋಕ್ಸಭೆಕ್ ಚುನಾಯಿತ್ 

ವಾಜ್ಬೇಯ್ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಳಾಂತ್ ಸಂರಕ್ಸಣ್ ಮಂತ್ರಿ 

ತಶೆಂಚ್ ಭಾಜಪಾ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿ ಪಾಡ್ತಿಂಚ್ಕಾ 

ಸಮನ್ವಯ್ ಸಮಿತಿಚೊ ನಿಮಂತ್ರಕ್ ನೇಮಕ್ ಜಾತಾ 
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ಆಧಾರಾಂವಳ್ 

“George Fernandes speaks’ Ed. George Mathew 

“Dignity for All’ Ed. George Mathew 

‘Baroda Dynamite Conspiracy by C.G.K. Reddy 

“Birth of non-Congressism’ by Madhu Limaye 

“Janata Party Experiment’ (Parts I & 11) by Madhu Limaye 

“Strikes in India’ by V.B. Karnik 

“Tibet & Peace in South East Asia’ (Proceedings o1 and 

“The Other Side’ (monthly) Ed. George Fernandes 

“Times of India’ - Reference Section 

‘Indian Express’ (daily) 

‘Free Press Journal’ (daily) 

“The Independent’ (daily) 

‘Sunday Observer’ (weekly) 

“Hindustan Times’ (daily) 

“India Today’ (fortnightly) 

glade (AIR) - TH ೫೪೫: ತತ ೫3೫ 

"ತುಳುವರ ಮುಂಬಯಿ ವಲಸೆ' ಲೇ. ಡಾ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾರ್ನಾಡ 

"ರೈತವಾಣಿ' (ಹಫ್ತಾಳೆಂ) 

"ಉದಯವಾಣಿ' (ದಿಸಾಳೆಂ) 

"ರಾಕ್ಲೊ' (ಹಫ್ತಾಳಂ) 

"ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯುವಕ್' (ಮ್ಹಯ್ನಾಳೆಂ) 

ಇ (ಮರಾಠಿ ದಿಸಾಳೆಂ) 

‘TIS 



ಲೇಖಕಾವಿಶಿಂ... | 
ಜೊನ್ ಬಾಪ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮೊರಾಯಸ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ಥಾವ್ನ್ ವೀಸ್ 

ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಫ್ಬ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ೦ತ್ 1933 ಜೂನ್ 29ವ್ಮಾ 

ದಿಸಾ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ. ಕಿರೆಂ, ಪೊಂಪಯ್ ಹಾಯ್ಸ್ಕೂಲಾಂತ್ 

ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಂಪವ್ನ್ 1951 ವರ್ಸಾ ಮುಂಬಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ 

ತೊ ಥಂಯ್ಡ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಚಿ 

ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುಲೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಕಥಾ, ಕವಿತಾ, ನಾಟಕ್, 

ವಿಮರ್ಸೊ, ಸಂಶೋಧನ್, ಅನುವಾದ್, ರೂಪಾಂತರ್, 

ಪತ್ರ್ಕಾರಿಕಾ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣಾಂ ಅಸಲ್ಕಾ ಸಾಹಿತ್ಕಾಚ್ಕಾ ವಿವಿಧ್ 

ಶೆತಾಂನಿ ತಾಣೆ ಕೃಷಿ ಕೆಲ್ಮಾ. 1985 ವರ್ಸಾ ತಾಚ್ಮಾ “"ಭಿತರ್ಲೆಂ 

ತುಫಾನ್' ಕವಿತಾ-ಜಮ್ಮಾಕ್ ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಸಾಹಿತ್ಕ್ ಅಕಾದಮಿ 

ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆನಿ 1990 ವರ್ಸಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ 

"ಗೌರವ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್' ಮಳ್ಳಾ. ತಾಚಿ ಕವಿತಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಹಿಂದಿ 

ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಶಂನಿ ಅನುವಾದ್ ಜಾಲ್ಕಾ. ತಾಚ್ಕಾ “ಮಂಗ್ಳುರ್ಟಿಂ 

ಉಜ್ವಲ್ ರತ್ನಾಂ' ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಸರ್ಲ್ಲ್ವಾ ಮಹಾನ್ 

ಮಂಗ್ಳುರ್ಕಾರಾಂಚಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣಾಂ ಆಸಾತ್. 1993 ವರ್ಸಾ 
“ದಿವೊ' ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಪ್ತಾಳ್ಕಾಚೊ ತೊ ಸ್ಥಾಪಕ್-ಸಂಪಾದಕ್ 

ಜಾಲೊ. "Masterpieces of Indian Literature’ (Pub- 

lisher: NBT) ಹ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಬುಕಾಂತ್ ವರಕವಿ ಲುವಿಸ್ 

ಮಸ್ಕರೇಣ್ ಆನಿ ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದ'ಕೊಸ್ತಾಚ್ಕಾ ಕವಿತಾವಿಶಿಂ ತಾಣೆ 

ಪ್ರಬಂಧ್ ಬರಯ್ಹಾತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಸಾಹಿತ್ಕ್ 

ಅಕಾದಮಿಚ್ಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಚೊ ತೊ ಸಾಂದೊ 

ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಗೆಲೆತ್ಕಾ 38 ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ವಿವಿಧ್ 

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಕಾ ಆಕಾಶ್ವಾಣರ್ ಪ್ರಸಾರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ 

ಆಸಾ. 1993 ವರ್ಸಾ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಡ್ಲಾಂವಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 

ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಶದಚೂ ತೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

"ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ - ಏಕ್ ಸಾಹಸಿ ಜೀಣ್' ತಾಚೆಂ 

11ವಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 



ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಫಾವೊ 

ಕೆಲಾಂ. ಶ್ರೀ ಮೊರಾಯಸಾಕ್ ಹಾಂ 

ಹಂಗ್ಳುತಾಾಂ ಜಿಣ್ಯೆ ಚರಿತ್ತಾ ್ರ ವಾಚ್ಚೊ ಏಕ 

ದಿಲ್ಲ್ಯಾಖಾತಿರ್. 

ಚರಿತ್ರಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಶ್ರೀ ಜೆ.ಬಿ. ಮೊರಾಯಸ್ « 

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಗಾಜ್ಞಾಂ. ಸುಮಾರ್ 

ಮ್ಹಜೆಥ೦ಯ್ ಉಬ್ಬಾಲ್ಲಿ ತಿ ತಾಣೆ ಸುಫಳ್ ಕೆಲ್ಯಾ. 
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ಅಧ್ಯಕ್ಸ್: ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯಮ್ ವಿಕಾಸ್ ಆನಿ 

ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಂಸ್ಥೊ, ಮಂಗ್ಳುರ್ 575 002 


